
 

 

 

 

แบบฟอรม 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

(Self-Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2564   

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร) 

 (ขอมูล 25 มิถนุายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 



 

(สำหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)  

คำนำ 

 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบ

และกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 

พฤษภาคม 2564) ข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 
 

 

 

          ลงนาม ……………………..………………………….ประธานหลกัสูตร 

                       (…ดร.เจริญพร โชคบริบาล…..) 
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สารบญั 
 

  หนา 

สารบญั   

บทสรุปผูบริหาร    

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน  

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร   

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 3. รปูแบบของหลักสูตร  

 4. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 5. สถานภาพของหลกัสูตรในปการศึกษา 2564  

 6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  

 7. การพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร  

 8. บุคลากรประจำหลักสูตร  

 9. การดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา  (ปทีผ่านมา)  

 

สวนท่ี 2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร........................  สาขาวิชา

..................................................... ประจำปการศึกษา 2564 

 

 องคประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน  

 องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

 องคประกอบที่ 3  นักศึกษา  

 องคประกอบที่ 4  อาจารย  

 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

 องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร .............. สาขาวิชา

.............................. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจำปการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งไดจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 10 คน มีบุคลากรจำนวน 1 คน ประกอบดวย อาจารยระดับปริญญาเอก 1 

คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมิน

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (25 มถุินายน – 31 พฤษภาคม 

2565) 

 องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผาน เกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลีย่ 4.5 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

                                มีผลการดำเนินงานในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5 

เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนำเขา (Input : I) กระบวนการ (Process : P) และผลลัพธ (Output : O) 

พบวาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มผีลการดำเนินงานดังน้ี 

ปจจัยนำเขา (I) มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  กระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ย 4.75  และผลลัพธ(Output:O) มีคะแนน

เฉลี่ย 4.53 

 

สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. มีกระบวนการในการดูแลและใหคำปรึกษา อาจารยใสใจดูแลนักศึกษาในสาขาอยางดีมาก จนเห็นการ

เปลี่ยนแปลงนักศึกษาอยางชัดเจน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยมีความต้ังใจทำผลงานวิชาการเพื่อขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการทกุทาน ซึ่งเห็นไดจากการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติทุกทาน 
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3. มีวิธีการสอนทีส่งเสริมการเรียนรูของนักศึกษา  

4. หลักสูตรยังคงทันสมัย และตอบสนองความตองการดานตลาดแรงงานปจจบุัน 

5. อาจารยประจำหลักสูตรสนับสนุนวัสดุอปุกรณในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาอยางเต็มกำลงั  

จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. ติดตามผลการเรียนและพัฒนานักศึกษาอยางสม่ำเสมอ  

2. สงเสรมิใหอาจารยเขาสูตำแหนงวิชาการทีสู่งข้ึน มหาวิทยาลัยควรเพิม่ชองทางในการประเมินการสอน

เพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ เชน ใหอาจารยสามารถประเมนิการสอนเปนการลวงหนาได กอนการย่ืนขอตำแหนง

วิชาการเพื่อใหอาจารยไดใชเวลาในการเตรียมผลงานทางวิชาการไดอยางเต็มประสทิธิภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน อาจเพิ่ม

รายวิชาเรื่องเฉพาะทางวัสดุศาสตร หรอื ปญหาพิเศษ 

4.สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดในการแขงขันดานตางๆ เชน การประกวดออกแบบวัสดุ

บรรจุภัณฑ 

5. ผลจากสถานการณเศรษฐกิจและสงัคมสงกระทบตอการเลือกเรียนหลกัสูตร ทำใหนักศึกษานอยลง

อยางเห็นไดชัด ทำหลักสูตรเชิงบรูณาการเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏดานชุมชนทองถ่ิน และ

ขยายกลุมเปาหมายนอกระบบใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Materials Science 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร)  

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

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Science (Materials Science)     

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Materials Science) 

 

3. รูปแบบของหลักสูตร 

3.1.รูปแบบ 

                       หลักสูตรระดับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ป 

      3.2.ภาษาที่ใช 

                     ภาษาไทย  

        

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี 12/2559 

                        วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

           สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 8/2559 วันท่ี 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ปการศึกษา [ตัวเลขพ.ศ.]  

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง/รับทราบหลักสตูรเม่ือวันท่ี 

"[ระบุวันท่ี เดือน พ.ศ.ท่ี สกอ.แจงรับรอง/รับทราบ]"  

 

5. สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564  หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2559)ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 255..) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
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        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 

7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) จำนวน…… คร้ัง  

 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการพัฒนา/

ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1   

2   

3   

4   

 

8. การดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563  

    (ปท่ีผานมา) 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

- - - 

- - - 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

- - - 

- - - 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ควรเพ่ิมการสอนเสริมใหแกนักศึกษามี

ความรูพ้ืนฐานต่ำตลอดทั้งป 

กิจกรรมสอนเสริมดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  

มีการสอนเสริมตลอดทั้งป และมีการเชิญวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 

ควรเพ่ิมกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

problem/project based learning 

(PBL) หรือการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

มีการเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

อยางนอย 1 หัวขอในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

และมีการบูรณาการรวมกับงานวิจัย การบริการ

วิชาการกับสังคม  

องคประกอบที ่4 อาจารย 

สงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตำแหนง

ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

อาจารยเขารวมกิจการรมการจัดความรู

ดานงานวิจัยเพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

อาจารยทุกทานเขารวมกิจการรมการจัดความรูดาน

งานวิจัยเพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

มีการปรับสาระเนื้อหาใหทันสมัย มีการปรับสาระเนื้อหาใหทันสมัยใน

รายวิชาในสาขาวิชา 

มีการเพ่ิมเติมเร่ืองวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใน

รายวิชาวัสดศุาสตรเบ้ืองตน และเพ่ิมเติมขอมูล

ความปลอดภัยของสารเคมี และมาตราฐานการ

ปองกันอัคคีภัย 

มีการสอบยอยมากขึ้น ในหัวขอที่มีเนื้อหา

เยอะ 

มีการปรับวิธีการเก็บคะแนนในรายวิชาที่มี

เนื้อหามาก 

ปรับใหมีการเก็บคะแนนดวยวิธีการสอบยอยและให

มีการคนความและนำเสนอ 

มีการเพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และเทคนิคการนำเสนอใหแก

ปรับใหมีการเพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และเทคนิคการนำเสนอใหแก

-นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศนเชิง

วิทยาศาสตรในการเผยแพรความรูไดในการ



ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

นักศึกษาในกิจกรรมในรายวิชาตางๆ หรือ

กิจกรรมบริการวิชาการของสาขา 

นักศึกษาในกิจกรรมในรายวิชาตางๆ เชน 

รายวิชาสัมมนา รายวิชาเตรียมฝกประสบ

การวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาหรือกิจกรรม

บริการวิชาการของ 

จัดบริการวิชาการและกิจกรรมในหองเรียน เชนการ

ทำคลิบวิดีโอใหความรูการสกัดน้ำมันหอมระเหย 

และการขึ้นรูปผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 

-นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการในการ

ประชุมระดับนานาชาติและไดรับรางวัลชนะเลิศใน

การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ปรับปรุงการขาดแคลนส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูใหเพียงพอตอการเรียนการสอน 

- บูรณาการการเรียนการสอนรวมกับ

สาขาวิชาที่พรอมดานหองปฏิบัติการ 

 - ของบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ  

- ไดความรวมมือในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในรายวิชาปฏิบัติการเซรามิกดั้งเดิมกับคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- ไดรับการจัดสรรหองปฏิบัติการ 2194 สำหรับ

ปฏิบัติการวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

 

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาตรบณัฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร 

รหัสหลักสูตร............................................... 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตาม มคอ. 2 

ลำดับ ตำแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ว/ด/ป 

ท่ีเขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. อาจารย ดร. นางสาววรวดี สุชัยยะ วท.ด. (วัสดุศาสตร) 16/02/2559 - อาจารยประจำหลักสูตร - 

2. อาจารย ดร. สุธาทิพย ทองเลม วท.ด. (วัสดุศาสตร) 1/02/2559 - อาจารยประจำหลักสูตร  

3. อาจารย ดร. เจริญพร โชคบริบาล 
วท.ด. (ทันตชีววัสดุ

ศาสตร) 
3/04/2560 - อาจารยประจำหลักสูตร  

4. 
ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 
    ชโนภาส ชนลักษณดาว วท.ด. (วัสดุศาสตร) 4/04/2560 - อาจารยประจำหลักสูตร  

5. อาจารย ดร.     จิตติพร แสงออน  วท.ด. (วัสดุศาสตร)   อาจารยประจำหลักสูตร  

 



 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ปจจุบนั 

ลำดับ ตำแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ว/ด/ป 

ท่ีเขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. อาจารย ดร. เจริญพร โชคบริบาล วท.ด. (ทันตะชีววัสดศุาสตร) 04/04/2560 - ผูรับผิดชอบหลักสตูร  

 

3. แสดงประวัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร (ปจจุบัน) 

3.1  ช่ือ-สกุล ..................................นายเจริญพร โชคบรบิาล.................. 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด............ปรญิญาเอก........................................................... 

 ตำแหนงทางวิชาการ...............อาจารย............................................................ 

 ประสบการณ  การทำการสอน  ..............อาจารยประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร..........เวลาการทำงาน 5 ป...................................................................... 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ ปท่ีจบการศกึษา ชื่อหลักสตูรท่ีจบการศึกษา กลุมสาขาวิชาท่ีจบ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบนัท่ีจบการศึกษา 

ปรญิญาเอก 2548 วท.บ. เคม ี เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปรญิญาโท 2551 วท.ม. พอลิเมอร ปโตรเคมีและวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปรญิญาตร ี 2558 วท.ม. วัสดุทางการแพทย ทันตะชีววัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับคุณภาพ คานำ้หนัก 

1. 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 frm Banana peel, Journal of Physics: 

Conference Series, 20175 (012033).1-6. (online ISSN: 1742-6596)  

(ฐานขอมลู Scopus และ SJR scimago: Q4) 1.00 

2. Chokboribal, J., Vanidshow, W., Yuwasonth, W., 

Chananonnawathorn, C., Waiwijit, U., Hincheeranun, W., 

Dhanasiwawong, K., Horprathum, M., Rattana, T., Sujinnapram, S. 

& Phae-ngam, W. (2021). Annealed plasmonic Ag nanoparticle 

films for surface enhanced fluorescence substrate. Materials 

Today: Proceedings, 47, 3492–3495. 

ฐาน Elsevier   และ SJR scimago: Q4 1.00 

3. Phae-ngam, W., Rattana, T., Sujinnapram, S., 

Chananonnawathorn, C., Waiwijit, U., Hincheeranun, W., Kowong, 

R., Horprathum, M., Lertvanithphol, T., Vanidshow, W., 

Yowasonthi, W., & Chokboribal, J. (2021). SURFACE-ENHANCED 

SJR scimago: Q3 1.00 



ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับคุณภาพ คานำ้หนัก 

RAMAN SCATTERING ACTIVITY OF PLASMONIC Ag–Ti NANOISLAND 

FILMS. Surface Review and Letters. Vol, 28 (12), 2150123. 

 4. Godoy, D. J. D, Chokboribal, J., Pauwels, R., Banlunara, W., 

Sangvanich, P.  , Jaroenporn, S., Thunyakitpisa, P. l. (2018). 

Acemannan increased bone surface, bone volume, and bone 

density in a calvavarialdefect model in skeletally-mature rats.  

Journalof Dental Science, 13 (4) 334-341 (วด.05)   

ฐาน Elsevier   และ SJR scimago: Q2   Impact 2.87 1.00 

 

จำนวนบทความของอาจารยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus 

ลำดับ จำนวน 

1-4 4 
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องคประกอบท่ี 1   การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 : กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้  

1. เอกสารหลกัสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนำที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ ใหมหีนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

1.  จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 ทาน เน่ืองจากหลักสูตรขอปดแบบมีเง่ือนไข  วด.01 มคอ2 

วด.02 เอกสารขอปดหลักสูตรและขออนุโลม

ปรับลดจำนวนอาจารยไมครบ 5 คน  

วด.03 หลักฐานผลงานทางวิชาการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

2.  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทาน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุทานมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป 

3.  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบตัิของอาจารยประจำหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทาน 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทุกทานมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ป 

4.  คุณสมบัติอาจารยผูสอน - คุณสมบัติของอาจารยผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

5.  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

- สาขาวิชาวัสดุศาสตรไมมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เน่ืองจากหลักสูตรขอปด

หลักสูตรแบบมีเง่ือนไข  

จำนวนขอท่ีผานการประเมิน    ไดแก ขอ.............1-5.......................................  

หมายเหตุ  ป.ตร ี5 ขอ  ไดแก ขอ 1 – 4 และ ขอ 10                                  สรุปผลการดำเนนิงาน 



เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

                          ตัวบงชี้  1.1   การกำกับติดตามใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

                           ผาน   ไมผาน 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลเุปาหมาย  

                          

ผาน   

- มีคุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาเอกจำนวน 1

ทานอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ป ซึ่งเปนไปตามที่สกอ.กำหนด 

ผาน   บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลเุปาหมาย  

ผาน   

- มีคุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาเอกจำนวน 1

ทานอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ

ผาน   บรรลเุปาหมาย 
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อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ป ซึ่งเปนไปตามที่สกอ.กำหนด 

 

 





หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบณัฑิต 

ขอมูลนำเขา 

 

 1. ขอมูลนักศึกษา 

  ปการศึกษาท่ีรับเขา 2561 ถึง ปการศึกษาท่ีตองรายงาน 2564 

 

ป

การศึกษา 

ท่ีรับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา รอยละการคงอยูของ

นักศึกษา 
(จำนวน นศ.ปสุดทาย X 

100/จำนวน นศ.ปที่รับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563  2564 

2560  31 16 16 16 - - 

2561   11 6 5 5 45.45 

2562    5 5 5 100 

2563*     - - - 

2564**      - - 

หมายเหตุ:  * งดรบันักศึกษาเน่ืองจาก มจีำนวนนักศึกษาที่มีความตองการเขาเรียนในหลักสูตรของป

การศึกษา 2563 จำนวนนอยกวา 10 คน 

 ** หลักสูตรปดอยางมเีงื่อนไข 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา  

- การลดลงของนักศึกษาในหลักสูตรเปนแนวโนมที่เปนไปเกอืบทุกสถาบัน เน่ืองจากการลดลงของจำนวน

ประชากร อีกทั้งมหาวิทยาลัยขนาดใหญมีเปาหมายในการรบันักศึกษาของหลักสูตรเพิ่มสูงข้ึนและมกีารพฒันา

หลักสูตรใหมเพิ่มข้ึน 

- ในปการศึกษา 2563 หลกัสูตรไมมีนักศึกษาใหม เน่ืองจากมจีำนวนนักศึกษาที่มีความตองการเขาเรียนใน

หลักสูตรของปการศึกษา 2563 จำนวนนอยกวา 10 คน จึงตองดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม รหัส 63 ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรปดอยางมีเงื่อนไข และอาจารยในหลักสูตรไดพฒันาหลักสูตรใหม โดยบรูณาการ

รวมกับหลกัสูตรอื่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 



  ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร 2560 ถึง ปการศึกษาท่ีตองรายงาน 2564 

ป

การศึกษา 

ท่ีรับเขา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 
(จำวนผูสำเร็จการศึกษา X 

100/จำนวน ที่รับเขา) 

2562 2563 2564 
จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2560   16 51.61   51.61 

2561     5 45.45 45.45 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษารุนรหสั 61 คือ นักศึกษาออกจากระบบ

การศึกษาของหลักสูตรกอนจบการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2562 ดวยสาเหตุตางๆ ดังน้ี 
1. นักศึกษาจำนวน 1 คนลาออกเน่ืองจากนักศึกษามีภาวะโรคซึมเศรา และทำรายรางกายตนเอง จึง

ตองอยูในการดูแลของครอบครัวอยางใกลชิด 
2. นักศึกษาจำนวน 2 คนลาออก เน่ืองจากไดงานประจำทำงานเต็ม 1 คน และออกไปรบัราชการทหาร 

1 คน 
3. นักศึกษาจำนวน 3 คน พนสภาพนักศึกษา เน่ืองจากเกรดเฉลี่ยสะสมไมผานเกณฑ 

 

3. การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยูแตละรุน 

ปการศึกษา จำนวนรับเขา 

 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนท่ีลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2564 

 

2562 2563 2564 

2560 31 - 16  - 

2561 11 - - 5 6 

2562 5 - - - - 

 

อัตราการคงอยู   =  -   X 100  =  11 - 6  X 100   = 45.45% 

                                     11 

อัตราการสำเร็จการศึกษา     =     X  100      =  5   X  100     = 45.45% 

                              11 

 

 

องคประกอบท่ี 2   บัณฑิต 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ  

เกณฑการประเมิน 

  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรการคำนวณ 

   

คะแนนที่ได =  

 

 

ขอมูลประกอบ  

จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษา 

ขอมูล จำนวน 

จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด                  15 

ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต                   1214 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด                   16 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

คะแนนการประเมินทักษะของบัณฑิตวัสดุศาสตรจากผูใชบัณฑิต 5 ดาน จากผูประเมิน

ท้ังหมด 15 คน 

 

ทักษะ จำนวน 

ผูประเมิน 

คะแนน

ประเมินรวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

เฉลี่ย ป 

2563 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 15 350 4.67 

2. ดานความรู 15 192 4.27 

3. ทักษะทางปญญา 15 193 4.29 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

15 278 4.63 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 201 4.47 

 คะแนนรวม 1214 - 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55707
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55708


คะแนนที่ได= 1214/15=  80.93 

คะแนนที่ได = (80.93*5)/100 = 4.05 

    จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

โดยผูใชบัณฑิต พบคะแนนที่ไดเทากับ 4.05 ซึ่งอยูในระดับดี โดยพบวา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ในขณะที่ดานความรู ทักษะ

ทางปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผ ู ใชบ ัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับดี โดยผู ใชบ ัณฑิตได ให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถทำงานตามแบบแผนไดดี มีมนุษยสัมพันธที่

ดีกับเพื่อนรวมงาน ตั้งใจทำงานดี แตยังขาดประสบการณในการทำงาน ซึ่งตอง

อาศัยเวลาในการพัฒนาปรับปรุง 

 

  

คะแนนที่ได =  
 

  

คะแนนที่ได =  
 

 

 

 

หลักฐานการดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรวิทยา 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  ประจำปการศึกษา 2564 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ

เปาหมาย  

4.05 

จากการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

4.05 
บรรลุ

เปาหมาย 

 
1214 

= 80.93 
15 

 
80.93 x5 

= 4.05 
100 
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ระดับอุดมศึกษา

โดยผูใชบัณฑิต พบ

คะแนนที่ไดเทากับ 

4.05 ซึ่งอยูในระดับ

ดี 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงช้ีที่  

2.1 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

 4.05 

จากการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

โดยผูใชบัณฑิต พบ

คะแนนที่ไดเทากับ 

4.05 ซึ่งอยูในระดับ

ดี 

4.05 
บรรลุ

เปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  



1 ป 

ชนิดตัวบงชี ้   ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ตามสูตร 

 

 

 

การคำนวณคารอยละน้ีไมนำบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มงีานทำแลวแตไมไดเปลี่ยน

งาน มาพิจารณา 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

คะแนนที่ได   =  

 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

ขอมูลภาวะการมีงานทำของบณัฑติ 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดำเนินงาน  

(ปการศึกษา) 

ป 2564 

1 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 16 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 16 

3 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเรจ็การศึกษา  

(ไมนับรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

15 

4 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอสิระ 1 

5 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทำกอนเขาศึกษา 0 

 6 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 0 

7 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=84
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=85
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=86
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=87
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=88
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=89
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดำเนินงาน  

(ปการศึกษา) 

ป 2564 

 8 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร 0 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.  คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ตามสูตร 

 

 

 

การคำนวณคารอยละน้ีไมนำบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มงีานทำแลวแตไมไดเปลี่ยน

งาน มาพิจารณา 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

คะแนนที่ได   =  

 

 
หลักฐานการดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด 11 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตร

วิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร  ประจำปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

 
16 

X 100= 100 
16 

 
100 

X 5  = 5 
100 



ตัวบงชี้ท่ี  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5 

บัณฑิตรหัส 2560 มีงานทำทุกคน  

- ขาราชการ/หนวยงานของรัฐ 2 

คน 

- ทำงานในหนวยงาน 

-พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจ

เอกชน 13 คน 

-อาชีพอิสระ 1 คน 

5 
บรรลุ

เปาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5 

บัณฑิตรหัส 2560 มี

งานทำทุกคน  

- ขาราชการ/

หนวยงานของรัฐ 2 

คน 

- ทำงานในหนวยงาน 

-พนักงานบริษัท/

องคกรธุรกิจเอกชน 

13 คน 

-อาชีพอิสระ 1 คน 

5 
บรรลุ

เปาหมาย 
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องคประกอบท่ี  3   นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น  

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 



- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 
 
 
 
 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ

เปาหมาย  

    

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

 

ประเด็น  

- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปรญิญาตร ี

- การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 



- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญา

ตรี 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีระบบการใหคำปรึกษาและแนะ

แนวนักศึกษา ตามแผนที่ระบุไวใน มคอ.2 การใหคำปรึกษาและแนะแนวสามารถทำไดผาน

ชองทางตางๆ เชน มาพบที่หองพักอาจารย ผานโทรศัพทมือถือ ผานโปรแกรมไลนทั้งแบบ

กลุมและสวนตัว และบันทึกคำปรึกษาผานระบบออนไลน โดย 

- นักศึกษารหัส 61 ผศ.ดร. ชโนภาส ชนลักษณดาว และ อ  .ดร . เจริญพร โชคบริบาล 

ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษารหัส 62 อ.วรวดี สุชัยยะ และ อ.สุธาทิพย ทองเลม ไดรับการแตงตั้งเปน

อาจารยที่ปรึกษา 

          การสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด เปนปญหาที่ทางหลักสูตรใหความสำคัญ 

ไดมีการกำหนดแนวทางการปองกันและบริหารความเสี่ยงของนักศึกษาเพื่อใหนักศกึษา

สำเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกำหนด ไวต้ังแตปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

- ใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในสาขาวิชา กำกับติดตาม สอบถามปญหาการเรยีน 

จากนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตางๆ แลวนำปญหาที่พบมาหารือ

รวมกันระหวางอาจารยในสาขากับนักศึกษา และประเมินวาจะดำเนินการสอนเสริม 

แกนักศึกษาหรือถอนรายวิชาดังกลาว 

- ถาจะดำเนินการสอนเสริม ไดมีการกำหนดใหอาจารยในสาขาดูแลใหคำปรึกษา

วิชาการแกนักศึกษาตามความเชี ่ยวชาญ ดังนี ้ อ.ดร. เจริญพร โชคบริบาล ให

คำปรึกษาดาน วิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และพอลิเมอร  ผศ.ดร. ชโนภาส ชน

ลักษดาว ใหคำปรึกษาดาน วิชาฟสิกส และคณิตศาสตร อ.ดร. วรวดี สุชัยยะ ให

คำปรึกษาดานวิชาเคมี อังกฤษ และพอลิเมอร และ อ.ดร. สุธาทิพย ทองเลม ให

คำปรึกษาดาน วิชาฟสิกส คณิตศาสตร โลหะวิทยาและเซรามิก  เพื่อใหนักศึกษา

เรียนผานเกณฑในหลายวิชาน้ันๆ 

วด 04 

การประเมินความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 
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- ถานักศึกษาถอนหรือมีผลการเรียนไมผาน ในรายวิชาใดๆ ทางสาขาจะหารือรวมกัน

กับนักศึกษาและใหคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนใหม ในภาคการศึกษาที่เหมาะสม 

ที่ไมเรียนมากหรือยากเกินไป และตองไมสงผลกระทบตอเกรดเฉลี่ยรวมใหต่ำกวาที่

ทางมหาวิทยาลัยกำหนด 

          ซึ่งแนวทางปองกันและบริหารความเสี่ยงนี้ ไดถูกใชกับนักศึกษารุนรหัส 60 ซึ่งมี 1 

คนที่ไมผานเกณฑ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในภาคการศึกษา 

1/2560 ทางสาขาจึงกำหนดใหลงทะเบียนใหมและเรียนผานเกณฑในภาคการศึกษา 1/ 

2562 และ มี 1 คน ที่ถอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย ในปการศึกษา 2/2562 ทางสาขาจึง

กำหนดใหลงทะเบียนใหมและเรียนผานเกณฑในภาคการศึกษา 2/2563 จากแนวทาง

ดังกลาวทำใหนักศึกษารหัส 60 ทุกคนสามารถจบการศึกษาเปนไปตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด 4 ป 

          จากที่ไดกลาวมาแลวในการประกันคุณภาพของป 2563 เรื่องนักศึกษารุนรหัส 61 

และ 62 มีปญหาเรื่องผลการเรียน ทางหลักสูตรไดใชแนวทางการปองกันและบริหารความ

เสี่ยงของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกำหนดตามแนวทางท่ี

กำหนดไว ต้ังแตป 2560 ซึ่งประสบความสำเร็จในนักศึกษารุนรหัส 60 ดังน้ี     

          1) นักศึกษารหัส 61 บางคนยังไมผาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียน รายวิชาเคมี 2 และรายวิชาแคลคูลัส ซึ่งจะมีผลตอการจบการศึกษาไมเปนไปตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทางหลักสูตรไดมีกำหนดแนวทางและแนะแนวนักศึกษาไว

ต้ังแตปการศึกษา 2562 ดังน้ี 

          กำหนดใหนักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียน ในปการศึกษาที่ 1/2563 ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี 2 ในปการศึกษา 2/2563 และ

ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสในปการศึกษา 2/2564 ซึ่งในปการศึกษา 2563 นักศึกษาเรียน

ผานเกณฑในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน แต รายวิชาเคมี 2 ไมสามารถ

ลงทะเบียนเรียนได เนื่องจาก รายวิชาเคมี 2 เปดสอนเพียง section เดียวและคาบเรียน

ตรงกันกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได  

         เมื่อหารือรวมกันระหวางหลักสูตรกับนักศึกษา ไดมีการปรับปรุงกระบวนการ โดย

วางแนวทางใหมในป 2563 โดยจะใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั ้งรายวิชาเคมี 2 และ

แคลคูลัส ในปการศึกษา 2564 แตรายวิชาแคลคูลัส เปนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน

เฉพาะภาคเรียนที่ 1/2564 เทาน้ัน แตภาคการศึกษาน้ีนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน) หรือ สหกิจศึกษา ซึ่งตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำ

ใหไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัสได ทางหลักสูตรจึงไดวางแนวทางตาม

คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือใหนักศึกษาฝกงานใหเสร็จสิ้น



เปนเวลา 3 เดือน ในชวงปดภาคเรียน (ภาคการศึกษาที่ 3/2563) โดยหลักสูตรไดดำเนินการ

ทำการบันทึกขอความขออนุโลมการฝกงานกอนภาคเรียนไปยังมหาวิทยาลัย ทำใหนักศึกษา

รหัส 61 ทุกคนไดดำเนินการฝกงานเสรจ็สิน้เมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำใหนักศึกษาที่ไม

ผานรายวิชาแคลคูลัสสามารถลงทะเบยีนเรียนไดและเรียนผานเกณฑในปการศึกษา 1/2564 

และ นักศึกษาไมผานรายวิชาเคมี 2 ไดลงทะเบียนเรียนและเรียนผานเกณฑในปการศกึษา 

2/2564 

         จากการดำเนินการตามแนวทางการปองกันและบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว ทำให

นักศึกษารหัส 61 ทุกคนสามารถจบการศึกษาเปนไปตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 4 

ป 

          2) นักศึกษารหัส 62 จำนวน 2 คน ถอนรายวิชาเคมี 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ทางสาขาจึงกำหนดใหลงทะเบียนใหมและเรียนผานเกณฑในภาคการศึกษา 2/2563 

นอกจากน้ีนักศึกษารุนน้ี ทุกคนเรียนไมผานรายวิชาแคลคูลัส ซึ่งจะมีผลตอการจบการศึกษา

ไมเปนไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และเปนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนเฉพาะ

ภาคเรียนที่ 1/2564 เทาน้ัน ซึ่งจะเกิดปญหาเดียวกันกับนักศึกษารหัส 61 คือ ปการศึกษา 

1/2564 นักศึกษาตองออกไปฝกงานที ่สถานประกอบการ ดังนั ้น ทางหลักสูตรจึงได

ดำเนินการตามแนวทางการปองกันและบริหารความเสี่ยงของนักศึกษา ป 2563 คือให

นักศึกษาฝกงานใหเสร็จสิน้เปนเวลา 3 เดือน ในชวงปดภาคเรียน (ภาคการศึกษาที่ 3/2563) 

ดังนั ้นทางสาขาวิชาจึงจัดอบรมใหนักศึกษาจัดทำ resume หรือ ประวัติยอสวนบุคคล 

เพื่อใหพรอมย่ืนขอฝกงานอยางเรงดวน ทำใหนักศึกษารหัส 62 ท้ัง 5 คนไดรับการตอบรับ

ฝกงานท้ังหมด และเร่ิมฝกงานวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 นี้ 

          นอกจากน้ีในปการศึกษา 2564 เปนปที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด 19 อยู สงผล

ทำให การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2564 เปนแบบออนไลน

ทั้งหมด และภาคการเรียนที่ 2/2564 เปนแบบออนไลนและแบบเรียนในช้ันเรียน (onsite) 

รวมกัน ตลอดปการศึกษาจึงมีนักศึกษามีปญหาดานวิชาการเขามาปรึกษา ดังน้ี 

          1) ในภาคการเรียนที ่ 3/2564 นักศึกษารุ นรหัส 62 ตองออกไปฝกงานยังสถาน

ประกอบการณตางๆ แตเน่ืองจากนักศึกษารุนน้ี อยูในชวงที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน

เปนอยางใหญ ทำใหนักศึกษามีความกังวลตอการไปฝกงาน เน่ืองจากไมไดรับการฝกปฏิบัติ

ในหองปฏิบ ัต ิการมากเทาที ่ควร ขาดความชำนาญในการใชเคร ื ่องมือและอุปกรณ

หองปฏิบัติการตางๆ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไดมาการฝกอบรมการใชเครือ่งมือและอุปกรณ

หองปฏิบัติการตางๆ กอนออกฝกงานเปนเวลา 1 สัปดาห โดยฝกการใชเครื่องมือตางๆ เชน 

การเวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร ไมโครปเปต และการใชเครื่องชั่งดิจิตอล  เปนตน 

และเทคนิคในการทำปฏิบัติการ เชน การเตรียมสาร การไทเทรตสาร การหาความหนาแนน 

และ การสรางกราฟทางวิทยาศาสตร เปนตน 
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          2) ในภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษารุนรหัส 61 มีการเรียนการสอนรายวิชา โครงการ

ดานวัสดุศาสตร ซึ่งนักศึกษาจะมีขอจำกัดในการทำวิจัยหลายอยาง เพราะขาดเครื่องมือใน

การวิเคราะหสมบัติทางกล ทางเคมี และทางชีวภาพ ทางสาขาวิชาจึงไดมีการดำเนินการขอ

ความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหนักศึกษาไดดำเนินงานโครงการวจิัย

ใหเสร็จสมบูรณ ดังน้ี 

- หนวยงานภายใน ไดขอความรวมมือในการวิเคราะหสมบัติทางเคมี เชน การวัดคา 

GC, FTIR จากสาขาวิชาเคมี การวิเคราะหสมบัติทางแสงและการทำแหงแบบ 

Freeze dry จากสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง และ การศึกษาการตานเช้ือจุล

ชีพจากสาขาวิชาชีววิทยา 

- หนวยงานภายนอก ไดขอความรวมือในการวิเคราะหสมบัติทางกล เชน การวัดคา 

Tensile strength จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

          จากการรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก สงผลใหนักศึกษารุนรหสั 61 เรียน

ผานเกณฑรายวิชาโครงการวัสดุศาสตรทุกคน และจบการศึกษาภายในปการศึกษา 2/2564  

          3) ในภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษารุนรหัส 61 และ 62 มีการเรียนการสอนแบบ

เปนแบบออนไลนและแบบเรียนในช้ันเรียน (onsite) รวมกัน นักศึกษาตองเขามาเรียนในบาง

วิชาและทำโครงงานวิจัย เพื่อจบการศึกษา ทำใหนักศึกษามีความกังวลตอการระบาดของโค

วิด 19 ทางหลักสูตรและนักศึกษาจึงไดหารือรวมกัน และออกมาตรการการปองกัน ดังน้ี 

นักศึกษาและอาจารยตองมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาหโดยจะสงผลทุกวันจันทร จำกัดจำนวน

คนในช้ันเรียนไมเกิน 10 คน ตองมีการสวนหนากากตลอดเวลาเรียน มีแอลกอฮอลประจำทกุ

หองเรียน และเมื่อนักศึกษาหรืออาจารยมีความเสี่ยงจากการใกลชิดคนที่ติดเช้ือโควิด 19 ให

ทำการกักตัว 5 วันเพื่อสังเกตอาการ สงผลทำใหตลอดการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ไมเกิด

การระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุมนักศึกษาของสาขาวิชาวัสดุศาสตร 

          จากการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาอยางเปน

ระบบสงผลใหความพึงพอใจของนักศึกษา เพิ่มสูงข้ึนเมื่อเทียบกับในป 2563 และมีแนวโนม

เพิ่มสูงข้ึนตลอด 3 ป  (วด.04) 

 

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา 
ปการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ 

2560 4.51 

2561 4.55 

2562 4.42 

2563 4.58 



2564 4.73 

 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 

21 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ทุกชั้นปใหมีความพรอมในการเรียนและสำเร็จการศึกษาอยางมีความสุข ครอบคลุมทั้งการ

พัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั ้ง 5 ดาน และการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ทักษะ ตามแผนที่ระบุไวใน มคอ. 2  

         จากการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดตอเน่ืองมาต้ังแต ป 2560 ทำใหในป 2563 สามารถพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาออกมาอยางเปนรูปธรรมได คือ 

- นักศึกษาจำนวน 5 คน ไดรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- นักศึกษาจำนวน 3 คน ไดนำเสนอผลงานจากโครงานวิจัยในรูปแบบ poster ในงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีนักศึกษา 1 คน ไดนำรับรางวัลการนำเสนอ

ดีเดนประเภท poster (poster presentation award) จากการนำเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาติน้ี 

- นักศึกษาจำนวน 2 คน ไดนำเสนอผลงานจากโครงานวิจัยในรูปแบบปากเปา ในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

- นักศึกษารุนรหัส 60 น้ี สามารถจบการศึกษาภายในป 2563 และไดประกอบอาชีพ

ครบทุกคน 

          ในปการศึกษา 2564 ทางสาขาไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ตลอดปการศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากกิจกรรมในปการศึกษา 2563 

ดังตอไปน้ี 

1. “กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาดานนวัตกรรมและใหพรอมสูโลกการทำงาน” 

เปนกจิกรรมหลักทีป่ระกอบไปดวย 3 กิจกรรมยอย คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมเรซูเมและการสัมภาษณงาน โดยมีคุณ ทศพล กิจรังสกิุล เปนวิทยากร ซึง่เปน

กิจกรรมที่ตอยอดจากกจิกรรม “การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูโลกของการทำงาน

และปจฉิมนิเทศ” จากป 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา เตรียมพรอมสูการ

ทำงาน และการฝกงาน การปรบัตัวในการทำงาน และบุคลกิภาพ บูรณาการกบั

รายวิชาการเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษา 2) “การ

อบรมนวัตกรรมสิง่ทอเชิงเทคนิค และการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยมีคุณจิตตโสภา  

วด 05 

รายงาน“กิจกรรม

พัฒนาทักษะ

นักศึกษาดาน

นวัตกรรมและให

พรอมสูโลกการ

ทำงาน” 

 
วด 06 

รายงาน “การ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ

เตรียมยากันยุง

จากพืชสมุนไพร” 

 
วด.07 

รายงาน“กิจกรรม

การเรียนรูและ

การเตรียม

ผลิตภัณฑเยื่อ

กระดาษจากกาบ

กลวย” 

 

วด 08 

รายงาน

ความกาวหนา

กิจกรรมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

กันแมลงจากสาร

สกัดน้ำมันหอม

ระเหยที่ไดจากพืช

สมุนไพรในชุมชน

อำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี 

 
วด.09 

หลักฐานการเขา

รวมโครงการออม

สินยุวพัฒนรักถิ่น



17 
 

 

เฉลียวศักด์ิ อาจารยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนประสานมิตร เปนวิทยากร 

ซึ่งเปนกจิกรรมที่ตอยอดจากกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษที่ 21 จาก

ป 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเขาใจและเขาถึงนวัตกรรมที่มกีารวิจัยและ

ผลิตจรงิในปจจบุันและสามารถตอยอดสูการสรางแนวคิดดานนวัตกรรมในอนาคต 

และ 3) “การอบรมการตรวจสอบและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ” โดยมีคุณ 

เทพรัตน  เพชรสงัข ผูจัดการฝายตรวจสอบและประกนัคุณภาพ บริษัท มูราโมโต อี

เล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรอื METCO เปนวิทยากร เปนการอบรม

ที่จัดเพิม่เติมจากการสอบถามจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงานวาอยาก

ใหนักศึกษามีความรูเพิ่มเติมในดานน้ี จุดประสงคเพือ่ เตรียมความพรอมสำหรับ

นักศึกษาสูการทำงานในภาคอุตสาหกรรม อนาคต ระดับความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมอยูในระดับดี (วด 05) 

2. “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยากันยุงจากพืชสมุนไพร” จัดข้ึนในวันที่ 6 

มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปน

กิจกรรมที่ตอยอดจากกจิกรรมในโครงการ การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิง้ทาง

การเกษตรในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี เพื่อเปนผลิตภัณฑในกลุมสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เครื่องสำอาง อาหารแปรรูปและบรรจภัุณฑ ในป 2563 เปน

โครงการที่มกีารลงพื้นที่เพือ่ถายทอดองคความรูแกชุมชน ระดับความพึงพอใจตอ

การจัดกจิกรรมอยูในระดับดี (วด.06) 

3. “กิจกรรมการเรียนรูและการเตรียมผลิตภัณฑเยื่อกระดาษจากกาบกลวย” 

ภายใต โครงการ การใชประโยชนจากสวนตางๆ ของตนกลวยในพ้ืนท่ีอำเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรีเพ่ือเปนผลิตภัณฑจากเยื่อกลวย” จดัข้ึนในวันที่ 7 มิถุนายน 

2565 ณ โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี เปนกิจกรรมที่ตอ

ยอดจากกจิกรรมในโครงการ การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน

พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี เพื่อเปนผลิตภัณฑในกลุมสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ เครื่องสำอาง อาหารแปรรปูและบรรจภัุณฑ ในป 2563 เปนโครงการทีม่ี

การลงพื้นทีเ่พื่อถายทอดองคความรูแกชุมชน ระดับความพงึพอใจตอการจัด

กิจกรรมอยูในระดับดี (วด.07) 

4. “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑกันแมลงจากสารสกัดน้ำมนัหอมระเหยท่ีไดจาก

พืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ซึง่เปนกจิกรรมที่ตอ

ยอดจาก กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหอมจากพืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีในป 2563 เปนกิจกรรมที่ดำเนินการมาแลว 3 ไตรมาส 

โดยจัดกิจกรรมในรายวิชา 4153901 วัสดุศาสตรในชุมชนทองถ่ินและในโรงงาน

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร ป 

2565 

 
วด 04 

การประเมินความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

 

 



อุตสาหกรรม อยางตอเน่ือง มีวัตถุประสงคเพือ่วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน

นำสูผลิตภัณฑและถายทอดองคความรูแกชุมชน (วด.08) 

 

          กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดข้ึนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน และ เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 

ทักษะของนักศึกษา สรุปดังตาราง 

ตารางสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2564 

โครงการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี 

1. “กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักศึกษาดานนวัตกรรมและให

พรอมสูโลกการทำงาน” 

√ √ √ √ √ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เตรียมยากันยุงจากพืชสมุนไพร 
√ √ √ √ √ 

3. กิจกรรมการเรียนรูและการ

เตรียมผลิตภัณฑเยื่อกระดาษ

จากกาบกลวย 

√ √ √ √ √ 

4. กิจกรรมการพัฒนา

ผลิตภัณฑกันแมลงจากสารสกัด

น้ำมันหอมระเหยที่ไดจากพืช

สมุนไพรในชุมชนอำเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี 

√ √ √ √ √ 

 

ตารางสรุปกิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษา 2564 

โครงการ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการ

เรียนรูวิชา

หลัก 

ทักษะการ

เรียนรูทักษะ

อาชีพและ

อาชีพ 

ทักษะการ

เรียนรูดวย

ตนเองและ

นวัตกรรม 

ทักษะการ

เรียนรู

สารสนเทศ 

ส่ือ และ

เทคโนโลยี 
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1. “กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาดาน

นวัตกรรมและใหพรอมสูโลกการทำงาน” 
√ √ √ √ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยา

กันยุงจากพืชสมุนไพร 
√ √ √ √ 

3. กิจกรรมการเรียนรูและการเตรียม

ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษจากกาบกลวย 
√ √ √ √ 

4. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑกันแมลง

จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ไดจาก

พืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี 

√ √ √ √ 

 

          นอกจากน้ีในปการศึกษา 2564 น้ี ทางอาจารยในสาขาวิชาไดแนวคิดการจัดกิจกรรม

แกนักศึกษาในรูปแบบ “การพัฒนาทักษะ Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม” จาก

การเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำแนวคิดดานวิศวกรสังคมนี้มาปรับใชกับกิจกรรม 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยากันยุงจากพืชสมุนไพร” และ “กิจกรรมการเรียนรู

และการเตรียมผลิตภัณฑเย่ือกระดาษจากกาบกลวย” โดยกำหนดใหนักศึกษามีหนาที่ในการ

จัดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีอาจารยมีหนาที ่ในการ Coach หรือให

คำปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาแสดงศักยภาพในการทำงาน การคิดอยางเปนระบบ และการลง

มือทำตามแผนงานที่วางไว จากกิจกรรมที ่จัดขึ ้น พบวาไดร ับผลตอบรับจากบุคลาการ

โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีเปนอยางดี และจากขาวสารที่ได

เผยแพรออกไปจากการจัดกิจกรรม ไดมีโรงเรียนที่ตองการใหทางสาขาเขาไปจัดกิจกรรมใน

รูปแบบเดียวกันน้ี อีก 2 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอีก 1 โรงเรียน

ในเขตพื้นที่ กทม. 

         นอกจากนี ้ทางสาขาวิชายังไดสนับสนุนนักศึกษารุ นรหัส 62 เขารวมกิจกรรม 

“โครงการออมสินยุวพัฒนรักถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2565” โดยทำกิจกรรม

รวมกันกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เขาชวยกันพัฒนาผลิตภัณฑน้ำยาซัก

ผา ของกลุมอาชีพแมบานวัดลำพะอง กรุงเทพมหานคร โดยใชแนวคิดการจัดกิจกรรมใน

รูปแบบ “การพัฒนาทักษะ Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม” เชนเดียวกัน ซึ่ง

นักศึกษาไดมีการลงพื ้นที่ สอบถามปญหาของชุมชน และถายทำวีดีทัศน เพื ่อนำเสนอ

แผนการพัฒนาแกทางโครงการออมสินยุวพัฒนรักถิ่น จากการนำเสนอแผนการพัฒนาแก

โครงการทำใหทีมพัฒนาผลิตภัณฑน้ำยาซักผา ของกลุ มอาชีพแมบานวัดลำพะอง ผาน

เขารอบตอไป (วด.09) 



          จากการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 แกนักศึกษาอยางเปนระบบสงผลใหความพึงพอใจของนักศึกษา เพิ่มสูงข้ึนเมื่อเทยีบกบัใน

ป 2563 (วด.04) 

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ปการศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2560 4.45 

2561 4.48 

2562 4.25 

2563 4.53 

2564 4.60 

 

        ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตรในทุกดาน (วด.04) แสดงดังตาราง 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ความพึงพอใจ ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ดานการรับและการเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 4.40 4.40 4.24 4.49 4.50 

2. ดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา 

4.51 4.55 4.42 4.58 4.73 

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.45 4.48 4.25 4.53 4.60 

  

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 

- ทางสาขามรีะบบและกลไก ในการการควบคุมการดูแลการใหคำปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาปรญิญาตรี โดยมกีารกำหนดแนวทางการปองกันและบริหารความเสี่ยงของนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามทีห่ลกัสูตรกำหนด 

- ไดมีการนำแนวทางทีก่ำหนดไปดำเนินการ เห็นผลชัดเจนจากนักศึกษารุน 60 จบการศึกษาใน

ระยะเวลาทีห่ลักสูตรกำหนดเปนระยะเวลา 4 ป ทุกคน 

- จากน้ันไดนำแนวทางดังกลาวมาใชซ้ำกับนักศึกษารุน 61 โดยมีการปรับปรงุและพัฒนาวิธีการให

เหมาะสมกับปญหาและสถานการณใหมที่พบ เห็นผลชัดเจนจากนักศึกษารุน 61 จบการศึกษาใน

ระยะเวลาทีห่ลักสูตรกำหนดเปนระยะเวลา 4 ป ทุกคน 
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*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

- จะเห็นไดวาแนวทางการปองกันและบรหิารความเสี่ยงของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสำเรจ็การศึกษา

ตามที่หลักสูตรกำหนด ไดถูกนำมาใชและสงผลชัดเจนมาแลวกับนักศึกษา 2 รุน จึงเปนแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี ที่ทางสาขาจะใชในการดำเนินการกบันักศึกษารุนรหัส 62 ตอไป 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุปาหมาย  

5 

ดานการสงเสรมิและ

พัฒนานักศึกษา ทาง

หลักสูตรมีระบบกลไก

อยางเดนชัด และมีการ

ดำเนินการตามแนวทางที่

กำหนด จนประสบ

ความสำเรจ็เดนชัดอยาง

เปนรปูธรรม จากน้ันเมื่อ

นำการแนวทางดังกลาว

มาปรบัปรุงและพฒันา 

และดำเนินการตามการ

ปรับปรงุและพัฒนาน้ีก็

ใหผลเดนชัดอยางเปน

รูปธรรมในปถัดมา เกิด

เปนแนวปฏิบัติที่ดีในรุน

ตอไป 

5 4 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.2 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลเุปาหมาย  



4 

มรีะบบ มีกลไก ทีม่ีการ

นำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ มีการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมินจาก

ปการศึกษากอนอยาง

ตอเน่ืองและมผีลจาก

การปรับปรงุเห็นชัดเจน

เปนรปูธรรม 

4 4 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

 

ประเด็น  

- การคงอยู 

- การสำเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

 
3 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานทีโ่ดดเดน เทียบเคียงกับหลกัสูตรน้ันในสถาบันกลุม

เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

การคงอยู 

          การคงอยูของนักศึกษารุนรหัส 60 จำนวน 16 คน จากที่รับเขา 31 คน คิดเปนรอย

ละ 51.61 ซึ่งไดจบการศึกษาในป 2563 สวนการคงอยูของนักศึกษารุนรหัส 61 จำนวน 5 

คน จากที่รับเขา 11 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ซึ่งไดจบการศึกษาในป 2564 และการคงอยู

ของนักศึกษารุนรหัส 62 จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งในปการศึกษา 2564 น้ี

จำนวนนักศึกษา ของทั้ง 2 รุน ยังคงจำนวนเทาเดิม ดังแสดงดังตารางแสดงอัตราการสำเรจ็

การศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

 

 

การสำเร็จการศึกษา 

          จากที่ไดกลาวไปแลววาทางหลักสูตรไดมีการกำหนดแนวทางการปองกันและ

บริหารความเสี่ยงของนักศึกษาเพือ่ใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด 

สงผลใหการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารุนรหัส 60 ซึ่งมีการคงอยูทั้งสิ้นกอนจบการ 16 

คน และนักศึกษาทั้ง 16 คนนี้ไดสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ไมมีนักศึกษา

ตกคาง ดังไดรายงานในการตรวจประกันคุณภาพในปการศึกษา 2563 

          และจากการใชแนวทางการปองกันและบริหารความเสี ่ยงของนักศึกษาเพื่อให

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด น้ีกับนักศึกษารุนรหัส 61 อีกครั้ง พรอมทัง้

มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณ สงผลใหการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษารุนรหัส 61 ซึ่งมีการคงอยูทั้งสิ้นกอนจบการศึกษา 5 คน สำเร็จการศึกษาตามที่

หลักสูตรกำหนดไมมีตกคาง ในปการศึกษา 2564 น้ี 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและการคงอยู 

ปการศึกษา จำนวนท่ี

รับเขา (1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร (2) 

จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออก

สะสมจนส้ินถึงปการศึกษา 2564 

(3) 2562 2563 2564 

2560 31 - 16 - 15 

2561 11 - - 5 6 

2562 5 - - - 0 

 

ตารางแสดงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษา อตัราการสำเร็จการศึกษา (รอยละ) อตัราการคงอยู (รอยละ) 

2562 2563 2564 

 



2560 - 51.61 - 51.61 

2561 - - 45.45 45.45 

2562 - - - 100 

 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

          ทางสาขาวิชาไดมีการกำหนดชองทางในการรบัขอรองเรียนและใหขอเสนอแนะ

แกนักศึกษาในชองทางตางๆ เชน กลองรบัคำรอง หรือติดตออาจารยในสาขาดวยการมา

พบอาจารยตนเอง ทางโทรศัพทมือถือ โปรแกรมไลน อเีมลล และอื่นๆ  

            ในภาคการศึกษา 1/2564 มีการเรียนการสอนแบบออนไลนทั้งเทอม สงผลทำให

นักศึกษาเรียนเขามารองเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลนหลายเรื่องดวยกัน 

ไดแก เครื่องมือในการเรียนมีแคโทรศัพทมือถือ จอเล็ก ทำใหเรียนไมสะดวกและไมรูเรื่อง 

ไมสามารถหารานพิมพเอกสารประกอบการสอนที่อาจารยสงเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสใหได 

สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร สงผลทำใหในระหวางการเรียน และการสอบ สัญญาณหลุด 

เขาหองเรียนออนไลนไมได เปนตน ทางหลักสูตรจึงไดประชุมรวมกันและไดขอสรุปวา  

1. ใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆของสาขาวิชา พิมพเอกสารประกอบการสอน 

แบบฝกหัด และจัดสงใหนักศึกษาไปยังที่พัก 

2. ใหอาจารยผูสอน บันทึกคลิปวีดีโอในระหวางการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษา

ทบทวนบทเรียนนอกเวลาได 

3. ใหอาจารยผู สอนสรางหองเรียนออนไลนใน google classroom หรือ PNRU 

MOOC เพื่อแนบเอกสารประกอบการสอน คลิปวีดีโอ มคอ.3 หรืออื่นๆ เพื่อให

นักศึกษาไดติดตามกิจกรรม การสงงาน และคะแนน อยางเปนระบบ 

วด.04 

การประเมิน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่

มีตอหลักสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

51.61 45.45

100

y = 24.195x + 17.297

0

50

100

150

2560 2561 2562

อัต
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งอ
ยู 
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เขาศึกษาในปการศึกษา

แผนภูมิแสดงอัตราการคงอยูของนักศึกษาในสาขาวิชา
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4. สนับสนุนใหอาจารยสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ ที่เขาใจงาย 

และโพสตลงในชองทาง YouTube เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาวิธีการทำแลป และ

การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการนอกเวลาเรียนและยังใชทบทวนความรูไดใน

ระหวางการฝกงานได 

5. หากอาจารยทานใด ตองการใหนักศึกษาเขามาเรียนในบางคาบเรียน ทำกิจกรรม 

หรือสอบในมหาวิทยาลัย ใหดำเนินการทำบันทึกขอความถึงอธิการบดี เพื่อขอ

ดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมตองดำเนินตามมาตรการการ

ปองกันการติดตอของโรคโควิด 19 อยางรัดกุม คือ อาจารยและนักศึกษาตองไม

อยูในกลุมเสี่ยงรับเชื้อโควิด 19 โซนสีแดงและสม และตองมีการตรวจ ATK กอน

เขามาทำกิจกรรมทุกครั้ง 

          จากการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาดังมาตรการที่ไดกลาวมาน้ี สงผลทำให

ความพึงพอใจดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในปการศึกษา 2564 น้ีไดเทากับ 

4.60 ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2563 วด 04 

 

ตารางแสดงความพึงพอใจดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ปการศึกษา ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

2560 4.24 

2561 4.26 

2562 4.04 

2563 4.42 

2564 4.60  
 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 

          มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่อง คือ การคงอยู การสำเร็จการศึกษา และ ความพงึพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 
 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุปาหมาย  

4 
การดำเนินงานดีข้ึนในทุกเรื่อง ทัง้การคง

อยู การสำเรจ็การศึกษา และ ความพึง
4 3 



พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการประเมิน

จาก

คณะกรรมการ 

การบรรลเุปาหมาย  

3 

มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุก

เรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี โดยมี

แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบาง

เรื่อง 

3 3 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

ขอมูลนำเขา (ขอมูลนำมาจากหมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป) 

 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก 

รายการ จำนวนยนืยัน 

จำนวนอาจารยประจำทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 1 

จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรปจจุบันทั้งหมด 1 

2. อาจารยประจำท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 

รายการ จำนวนยนืยัน 

จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรปจจุบันทั้งหมด  

จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ อ. 1 

จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ผศ.  

จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ รศ.  

จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ศ.  

3. อาจารยมีผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

ลำดับ ตำแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล น้ำหนัก 

0.2 

น้ำหนัก 

0.4 

น้ำหนัก 

0.6 

น้ำหนัก 

0.8 

น้ำหนัก 

1.00 

1. อาจารย เจรญิพร โชคบรบิาล     3 

 

 

 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55618
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55738
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620


 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4   อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ  

 

ประเด็น  

- ระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย  

- ระบบการสงเสรมิและพฒันาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
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- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     1.1 ระบบและกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

การกำหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยที ่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยและของหลักสูตร คัดเลือกอาจารยเขามาทดแทนคณะกรรมการหลักสูตร

หลังจากปรับการใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ในการปรับปรุง

หลักสูตรไดมีการนำกลไกการสรรหาอาจารย โดยกำหนดคุณสมบัติของอาจารยที่สอดคลอง

กับความตองการของหลักสูตร และทำบันทึกฯ แจงไปยังคณะเพื ่อประสานงานกับกอง

บริหารงานบุคคลในการขออนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย จากนั้น กองบริหารงานบุคคลจะ

ดำเนินการรับสมัคร 

        กระบวนการคัดเลือกผูสมัครประกอบดวยการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามที่

หลักสูตรกำหนดและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 หรือ

เสนอชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กำหนดเขารับแตงตั้ง โดย

พิจารณาจากตำแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร หากพบ

ความไมถูกตองเหมาะสมของคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ

เช่ียวชาญในประเด็นใดประเด็นหน่ึงจะสงกลับไปใหสาขาวิชาพิจารณาใหม หากทุกประเด็น

ครบถวน ฝายวิชาการก็จะดำเนินการเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารและกรรมการ

ประจำคณะใหความเห็นชอบตามลำดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

       เมื่ออาจารยที่ไดรับการคัดเลือกเขารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหนาที่ ทางหลักสูตร มี

ระบบกลไกแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศ โดยการแนะแนวการ

เปนครูมืออาชีพแกอาจารยใหม ใหมีจิตวิญญาณของ ความเปนครู พรอมทั้งใหมีความรูและ

ความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรที่สอน และ การประกันคุณภาพ

วด.01  มคอ2 

วด.10 การ

ประเมินความ

พึงพอใจของ

อาจารย

ผูสอน/ผูที่

เกี่ยวของตอ

ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

วด 06  

รายงาน “การ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

การเตรียมยา



การศึกษา และใชหลักเกณฑการแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 โดยในกระบวนการแตงตั้งนั ้นจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยประจำหลักสูตรวัสดุศาสตรจากการประชุม หากมีการเปลี่ยนอาจารย

ประจำหลักสูตร / หรือทดแทนอาจารยประจำหลักสูตรที่วาง เน่ืองจากลาออก ลาศึกษาตอ 

เกษียณอายุราชการ หรือติดภารกิจที ่ไมสามารถทำหนาที ่บริหารหลักสูตรได ประธาน

หลักสูตรทำเอกสารการปรับปรงุแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร สง

ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนำเขาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิเปน

อาจารยประจำหลักสูตร แจง สกอ.รับทราบ 

    ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการแตงตั้งทำหนาที่บริหารหลักสูตรและการเรียน การ

สอน ตลอดทั ้งประสานงานเพื่อให การจ ัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนไปตาม

วัตถุประสงค กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตร เสนอวิธีการรับและ

จำนวน การรับนักศึกษาแตฝายวิชาการของคณะ พิจารณาการจัดทำแผนการศึกษาของ

นักศึกษาในสาขาวิชาและแนวปฏิบ ัต ิในการศึกษาของหลักสูตรพิจารณาจัดทำแผน

งบประมาณประจำปในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อนำเสนอตอคณะและทำ

หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย 

   สำหรับประธานหลักสูตร ใหมีวาระดำรงตำแหนง 2 ป นับต้ังแตมีคำสั่งแตงต้ัง โดยมีวาระ

การดำรงตำแหนงไมเกิน 4 ปติดตอกัน กรณีประธานหลักสูตรพนจากตำแหนงตามวาระ 

ลาออก หรือเสียชีวิต ใหคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกประธานหลักสูตร

คนใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตำแหนงประธานวางลง โดยเสนอช่ือ

ประธานหลักสูตรคนใหมใหคณบดีเห็นชอบ กอนทำหนังสือใหสภามหาวิทยาลัยอนุมติัและ

แตงต้ัง 

  กรณีตำแหนงผูรับผิดชอบหลักสูตรวางลงไมวาดวยสาเหตุใด และยังมิไดดำเนินการเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการแทนตำแหนงที่วางลง ใหคณะกรรมการเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ไปกอน

จนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการแทนตำแหนงที่วาง หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ใหคณะกรรมการหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการหลักสูตรชุดใหมเพื ่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองปรับปรุง ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานของ

หลักสูตรตอคณะและมหาวิทยาลัยการดำเนินตามระบบและกลไกที่วางไว 

   หลักสูตรไดมีการบริหารความเสี่ยง โดยถาเกิดกรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการ

ลาออกกระทันหัน หลักสูตรไดมีการเตรียมพรอมอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ไวเพื ่อการ

บริหารหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กันยุงจากพืช

สมุนไพร” 

วด.07   

รายงาน

“กิจกรรมการ

เรียนรูและการ

เตรียม

ผลิตภัณฑเย่ือ

กระดาษจาก

กาบกลวย” 
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1.2 ระบบและกลไกเพือ่นำไปปฏิบัติ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการนำระบบกลไกการรับและ

แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรมาปฏิบัติ ทั้งน้ี ในปการศึกษา 2563 

หลักสูตรไดมีการเตรียมพรอมอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ทางสาขาวิชาจึงไดมี

การปรับปรงุแกไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ฉบับป พ.ศ. 

2559 (สมอ.08) แตงต้ัง นายเจริญพร โชคบริบาล เปนประธานสาขาหลกัสูตร ซึ่งมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด โดยเปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร จากน้ันฝายวิชาการกจ็ะดำเนินการเสนอรายช่ือใหคณะกรรมการ

บรหิารและกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบตามลำดับกอนเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และมีการแตงต้ังเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ต้ังแตป พ.ศ. 2563 จากระบบกลไกแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำ

หลักสูตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร ทัง้น้ี ในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบ/

ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการรบัและแตงต้ัง

อาจารยประจำหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณวุฒิตรงตามที ่สกอ. กำหนด ตามแผนที่

กำหนดไวใน มคอ.2 ซี่งประกอบดวย (วด.01) 

1. นายชโนภาส ชนมลักษณดาว (ผูชวยศาสตราจารย)  

2. นายเจรญิพร โชคบริบาล  

3. นางสาววรวดี สุชัยยะ 

4. นางสาวสุธาทิพย ทองเลม  

5. นางสาวจิติพร แสงออน   

จากเหตุการณที่ปริมาณปริมาณนักศึกษาลดลงอยางตอเน่ือง ในป 2564ทางสาขาวิชา

จะทำคำสัง่ปดสาขา ไดมีการประชุม และแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน 

คือ วด.02 

1. นายเจรญิพร โชคบริบาล 

และยังคงอาจารยผูสอน ดูแล ใหคำปรึกษานักศึกษาที่คงอยูอีก 3 ทาน คือ 

1. นายชโนภาส ชนมลักษณดาว (ผูชวยศาสตราจารย)  

2. นางสาววรวดี สุชัยยะ 

3. นางสาวสุธาทิพย ทองเลม  

 

1.3 การประเมินกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร  



    ไดปรับปรุงกระบวนการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตรมา

ต้ังแตปการศึกษา 2559 และ 2560 โดยเพิ่มเติมการประชาสัมพันธในการรับและ

แตงต้ัง ไดคัดเลือกอาจารยบรรจุแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสูตร และในปการศึกษา 

2562 ไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร และในปการศึกษา 2563  

อาจารยประจำหลักสูตรซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตนไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ทุก

ทานมีภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และในปการศึกษาน้ีไมมกีารรับ

อาจารยใหม นอกจากน้ีทางสาขามีแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงสำหรบักรณีที่

อาจารยประจำสาขาลาออกซึ่งจะมผีลทำใหอาจารยประจำหลักสูตรไมครบ 5 คน 

ตามที่ สกอ. กำหนด ดวยการสรรหา อาจารยที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยอยูแลว 

ที่มีคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรกำหนดและไมเปนอาจารยประจำหลักสูตรใด เขารบัการ

แตงต้ังเปนอาจารยประจำหลกัสูตรกอน หากสรรหาไมไดทางหลักสูตรจะดำเนินการ

ขอบรรจุและแตงต้ังอาจารยใหมมีคุณวุฒิตรงตามที่ สกอ.กำหนด 

ในการประเมินกระบวนการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตรโดยใช

การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน/ผูที่เกี่ยวของตอระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

ปการศึกษา 2563 พบวา มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ 4.73 ซึ่งเปน

ระดับมากทีสุ่ด   

ปการศึกษา 2564 พบวา มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ 4.69 ซึ่งเปน

ระดับมากทีสุ่ด  

 

1.4 การปรบัปรุงกระบวนการ 

    จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน/ผูทีเ่กี่ยวของตอระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ป

การศึกษา 2563 ทางหลกัสูตรไดมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลงัอาจารย โดย

การรวมหลกัสูตรที่มีความสอดคลองกันและพฒันาหลักสูตรใหมทีส่อดคลองกบั

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตรของประเทศ และในป 2564 ไดมีการ

วางแผนเตรียมตัว ดำเนินการปดสาขาวิชาวัสดุศาสตรและปรับความรู วางแผนบูรณา

การเขากบัศาสตรสาขาแขนงอื่นเพื่อพฒันาหลักสูตรใหมโดยมีแขนงวิชาทางดานวัสดุ

ศาสตรเปนสำคัญ 

 

1.5 ผลการปรับกระบวนการเปนรปูธรรม 

    มีการปรับกระบวนการเปนรปูธรรม โดยการปรับและแตงต้ังอาจารยประจำ

หลักสูตรในสาขาที่มีความหลากหลายทางดานงานวิจัย รายวิชาที่ชำนาญ สงผลใหลด
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ปญหาการขาดอัตรากำลงัของอาจารยประจำหลักสูตร เมื่อเทียบเคียงกบัสาขา

ใกลเคียง และจากการบรหิารความเสี่ยง และหลักสูตรมจีำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ/

ประจำหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการกำกับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

 

ระบบบริหารอาจารย 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีระบบกลไกการบริหาร

อาจารย ดังนี ้

2.1 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดปรับปรงุระบบการบรหิาร

อาจารยจากปการศึกษา 2563 ที่มีระบบ/กระบวนการที่ไมชัดเจน โดยสงเสริม

อาจารยใหมีการเพิม่พูนความรู ทักษะการจัดการเรียนการสอนการสราง เสริม

ประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 และตามแนวนโยบายของ

หลักสูตร คณะ สถาบัน และประเทศ ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รวมไป

ถึงการวัดและการประเมินผล และการวิจัย พรอมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองคความรู

ในดานการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเผยแพร ผลงานทางวิชาการทัง้ในและ

ตางประเทศ สนับสนุนใหการบรูณาการตามพันธะกิจที่มีความหลากหลายเขาดวยกัน 

เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนใหทันตอเหตุการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2564 ซึ่งมีการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

  กำหนดนโยบายและแผนระยะยาวของหลักสูตร โดยมกีารสำรวจความตองการใน

การพัฒนาตนเองของคณาจารยในหลกัสูตร ประกอบดวย 

 

1) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาผลงานสูขอตำแหนงทางวิชาการ  

   โดยการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาผลงานสูการขอตำแหนงทางวิชาการน้ัน 

ทางหลักสูตรไดมปีระชุมเพื่อหารอืแนวทาง และการวางแผนใหมีการขอตำแหนงทาง

วิชาการใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ที่ตองสอดคลองกบั ความรู ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญในดานน้ันๆ เพื่อใหหลกัสูตรมีความเขมแข็ง รวมทั้งคุณวุฒิที่ตรงหรือ

สัมพันธกบัสาขา โดยทางสาขาวิชาจัดใหมีพีเ่ลี้ยงทีป่รึกษา จดัหาหนวยงาน สถานที่ใน

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สงเสริมการจัดประชุมบรรยายเทคนิคการเขียน

ผลงานที่หนวยงานตางๆ จัดฝกอบรม 

 

2) การพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 



   ทางหลักสูตรไดมีประชุมเพื่อหารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธกจิกรรมที่

มีความเกี่ยวของกบัดานการวิจัยและบริการวิชาการ โดยสงเสรมิใหอาจารยสง

ขอเสนอโครงการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   การบริการวิชาการ ทางหลักสูตรไดมีการจัดทำโครงการบริการวิชาการกับชุมชน 

ในพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย (ศาสตรพระราชา) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

 

3) การพัฒนาความเช่ียวชาญอื่น ๆ 

   ทางหลักสูตรไดมีประชุมเพื่อหารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธการ

ฝกอบรม การจัดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเขารวมอบรม สัมมนากับ

หนวยงานหรือองคกรภายนอกตาง ๆ 

 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบรหิารหลักสูตร 

   โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรไดพฒันาตนเอง 

และมผีลการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑทีเ่กี่ยวของ ในสวนของภาระงาน กรณีที่

ภาระงานของอาจารยไมถึงเกณฑข้ันต่ำทีม่หาวิทยาลัยกำหนด จะพิจารณาจดั

ตารางสอนใหอาจารยในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แตถาอาจารยมีภาระงานสอนเกิน

เกณฑข้ันต่ำอยูแลวและไมสามารถจัดหาอาจารยมาสอนได จะจัดตารางสอนและ

เบิกจายคาตอบแทนการสอนเกินเกณฑในภาคเรียนน้ันๆ สำหรบัในรายวิชาที่ตอง

อาศัยผูมีประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะทาง จะเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายเปนราย

ช่ัวโมง 

  ระบบและกลไกในการดำเนินการบรหิารบุคลากรสายวิชาการในดานตางๆ โดย

มอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ

ประสบการณโดยประเมินผลการปฏิบัติงานปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรได

พัฒนาตนเอง และมผีลการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑที่เกี่ยวของ โดยใชแบบ

ประเมินตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการประเมิน

กระบวนการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดประชุมพิจารณา 

การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลงัอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 

การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรและ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน การมสีวนรวมของอาจารยประจำ

หลักสูตรในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลกัสูตร การ

จัดรายวิชาใหอาจารยสอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกบัความรูความสามารถ



35 
 

 

ของอาจารยผูสอน จำนวนภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพฒันาความสามารถ

ดานการสอนของอาจารย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรมีระบบ

กลไกการบริหารอาจารยในสวนทีห่ลกัสูตรเปนผูดำเนินการเอง สาขาวิชามีการ

ดำเนินการบรหิารความเสี่ยงดานบุคลากร เพื่อลดความเสีย่งกรณีอาจารยเกินหรือมี

อาจารยขาดแคลน โดยมีแผนรองรบั เชน กรณีอาจารยขาดแคลน อาจดำเนินการจาง

อาจารยพเิศษเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และในกรณี

อาจารยเกิน ตองมกีารจัดสรรภาระงานใหเพียงพอกบัอาจารยภายในสาขา เปนตน 

 

6) การวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร 

ทางหลักสูตรมีระบบกลไกในการวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน งบประมาณ และ

ทรัพยากร คือ การผลักดันการของบประมาณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อนำมาพฒันาการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณตาง ๆ 

อยางเทาเทียม ในสวนของการจัดสรรงบประมาณสำหรบัการนำเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (อางองิจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร) ทางหลกัสูตรไดสงขอเสนอโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพฒันา ซึ่ง

สามารถขอสนับสนุนงบประมาณดังกลาวได 

 

2.2 ระบบและกลไกเพือ่นำไปปฏิบัติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มกีารนำระบบกลไกการบริหาร

อาจารย ในปการศึกษา 2564 โดยทำการวางแผนในเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ 

และผลงานสูขอตำแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 
ท่ี ชื่อ ผลงานทาง

วิชาการ

ระดับชาติ 

ผลงานทาง

วิชาการ

ระดับ

นานาชาติ 

แผนผลงานสูขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

1 นายเจริญพร โชคบริบาล 1 1 ผูชวยศาสตราจารย 

ภายในป พ.ศ.2565 

 

1) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาผลงานสูขอตำแหนงทางวิชาการ  

ทางหลักสูตรไดดำเนินการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาผลงานสูขอตำแหนงทาง

วิชาการ จากเดิมในปการศึกษา  



2563 ที่มีอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร คือ ดร. เจริญพร โชคบริบาล วางแผนในการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ ภายในปการศึกษา 2565 มกีารจัดทำเอกสารประกอบการ

สอนในรายวิชาเคมี1 ประกอบการขอตำแหนงทางวิชาการ (อยูในระหวางดำเนินการ)  

 

2) การพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  

    ทางหลกัสูตรไดมีประชุมเพือ่หารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธกจิกรรมที่

มีความเกี่ยวของกบัดานการวิจัยและบริการวิชาการ โดยสงเสริมใหอาจารยสง

ขอเสนอโครงการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ทาง

สาขาวิชาไดวางแผนเปาหมายเพื่อของานวิจัยจำนวน 1 โครงการ จากคณะกรรมการ

กองทุนวิจัยแหงชาติ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากกระทอน โดยมี อ.

ดร.เจรญิพร โชคบรบิาล เปนผูไดรับทุนวิจัย  ภายในมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 

2564 อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร ไดรบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

วิจัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงชาติ (วช) 

นอกเหนือจากน้ีอาจารยประจำหลกัหลักสูตรมีการบูรณาผลจากการงานวิจัย ในการ

บริการวิชาการและบูรณาการกบัการเรียนการสอนดังน้ี 

 

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยากันยุงจากพชืสมุนไพร จัดข้ึนในวันที่ 

6 มิถุนายน 2565 ณ. ณ. โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

เปนกจิกรรมถายทอดองคความรูดานการทำยากันยุงจากสมนุไพรใหแกนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปที่ 6  (วด. 06) 

 

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ 

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูและการเตรียมผลิตภัณฑเย่ือกระดาษ

จากกาบกลวย จัดข้ึนในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ. โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปนกิจกรรมถายทอดองคความรูดานการทำยากันยุงจาก

สมุนไพรใหแกนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 6  (วด. 07) 
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3) การพัฒนาความเช่ียวชาญอื่น ๆ  

    ทางหลกัสูตรไดวางแผนเปาหมายเพื่อการพฒันาความเช่ียวชาญอื่น ๆ โดย

กำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรมีการอบรมใหความรูกบัหนวยงานตาง ๆ การเขา

รวมอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 หลักสูตรตอป 

(การสงเสริมและพัฒนาอาจารย) พรอมทั้งสามารถเบกิคาใชจายไดตามระเบียบของ

ราชการตามงบประมาณที่จัดสรรในแตละป  

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบรหิารหลักสูตร  

     ระบบและกลไกในการดำเนินการบรหิารบุคลากรสายวิชาการในดานตาง ๆ โด

มอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ

โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพือ่ใหบุคลากรไดพฒันาตนเอ  

และมผีลการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑทีเ่กี่ยวของ โดยใชแบบประเมินตนเองตา

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการประเมินกระบวนการ หลักสูตรวิทย

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดประชุมพิจารณา การวางแผนระยะยาวดา

อัตรากำลงัอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร การกำหนดบทบาทหนา

และความรับผิดชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสตูรมีความชัดเจน  

โดยถึงแมวาหลกัสูตรยังคงผูรบัผิดชอบหลักสูตรเพียงคนเดียว แตหลักสูตรไดมีกา

ประชุมหารือกัน เพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบในตามแตละฝาย เพือ่ความสะดวกต

การบริหารจัดการโดย และเสนอตอคณะกรรมการบรหิารคณะ ดังน้ี  

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา : อ.ดร.เจรญิพร โชคบริบาล และ อาจารย ดร. วรว  

สุชัยยะ  

2. งานวิชาการและหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชโนภาส ชนลักษณดาว แล  

อาจารย ดร. วรวดี สุชัยยะ 

3. งานบริการวิชาการ และแนะแนวการศึกษา : อาจารย ดร.สุธาทิพย ทองเลม  

4. งานกจิการนักศึกษา : อาจารย ดร. เจริญพร โชคบรบิาล  

5. งานอื่น ๆ : อาจารย ดร.จิตติพร แสงออน  

ซึ่งอาจารยทัง้ 5 ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 

    ในปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรมีการจัดรายวิชาใหอาจารยผูสอนในหลกัสูตร

มีความเหมาะสม ตรงกบัความรูความสามารถ จำนวนภาระงานสอนของอาจารยใน

หลักสูตรมีความเหมาะสม ไมพบภาระงานสอนของอาจารยที่ไมเพียงพอตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการ คือ ประธานสาขา มีภาระงานสอน 

9 คาบข้ึนไป เลขานุการ และกรรมการสาขา มีภาระงานสอน 12 คาบข้ึนไป ในสวน

ของภาระงานสอนทีเ่กินจำนวน อาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน ๆ เบิกคาตอบแทนการ



สอนจากมหาวิทยาลัยฯ ทัง้น้ีผูรับผิดชอบหลกัสูตรไดจัด ใหอาจารยผูชอบ ดูแลและ

รับผิดชอบสอนนักศึกษาที่ยังคงอยู 

 

5) การวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร 

    ในปการศึกษา 2563 ทางหลกัสูตรมรีะบบกลไกในการวางแผน การดำเนินงาน 

การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร ดังน้ี หลักสตูรไดมีการผลกัดันการขอ

งบประมาณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน

ใหกับนักศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณตาง ๆ อยางเทาเทียมตามการจัดสรรจาก

ทางคณะฯ โดยมีการประชุม วางแผน เพื่อใหเกิดความเขาใจ นำไปสูการบริหารจัดการ

ภายในสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 การประเมินกระบวนการบรหิารอาจารย 

    ในปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรไดมีการประเมินระบบการบรหิารอาจารยอยาง

ตอเน่ืองจากปการศึกษา 25623 และ 2562 ไดมีการประชุมเพื่อทำการประเมิน

กระบวนการ พบวา ทางหลักสูตรไดมกีระบวนการบรหิารอาจารยสอดคลองกบั

กระบวนการของมหาวิทยาลัย ที่ตองมีการพัฒนาทั้งงานสอน งานวิจัยและงาน

วิชาการอื่น งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม งานที่

สอดคลองกบัพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานบริหารและงานอื่น 

ๆ ที่ไดรับมอบหมาย สามารถสรุปผลการประเมนิกระบวนการบรหิารอาจารยได ดังน้ี  
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1) กำหนดใหอาจารยในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหน่ึงอยางนอยป

ละ 1-2 ผลงานตามความเหมาะสม  

2) กำหนดเกณฑการประเมิน จากผลการประเมินของนักศึกษาไมใหต่ำกวาเกณฑ

ประเมิน (<3.01) 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานและบรหิารหลกัสูตรโดยใชการประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารยผูสอน/ผูที่เกี่ยวของตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ปการศึกษา 2564 พบวา มีคะแนนระดับ

ความพึงพอใจในภาพรวมที่ 4.69 (ระดับมากทีสุ่ด)  

2.4 การปรบัปรุงกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการบรหิารอาจารย สามารถสรุปผลการปรบัปรุง

กระบวนการได ดังน้ี 

1) กำหนดใหอาจารยในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหน่ึงอยางนอยป

ละ 1 ผลงาน 

2) ในการประเมินการสอนของนักศึกษา ทางหลักสูตรนำมาประชุมหารอื เพื่อหา

แนวทางในการพฒันาการสอนของอาจารยตอไป 

2.5 ผลการปรับกระบวนการเปนรปูธรรม 

    ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดมีการประชุมอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำ

หลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการการบริหารอาจารย พบวา ทางหลกัสูตรไดมีการ

บรหิารอาจารยสอดคลองเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ กำหนด ซึ่งสามารถ

ปรับกระบวนการใหเปนรปูธรรมไดอยางมปีระสทิธิภาพ เชน การพัฒนาดานการวิจัย

และการบรกิารวิชาการ ซึง่ทางหลกัสูตรสามารถพฒันาอาจารยใหมีการวิจัยและการ

บริการวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และกำหนดให

อาจารยในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหน่ึงอยางนอยปละ 1 ผลงาน 

เปนตน 

   



ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3.1 ระบบและกลไกการสงเสริมและพฒันาอาจารย 

ในปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตร มรีะบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยตามแผน

ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการของคณะฯ (แผนภาพที่ 1) ดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 1 ระบบและกลไกการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 
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1) กำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายวิชาการเปนรายป โดยกรรมการประจำหลักสตูรจะรวมกันพจิารณา กอน

นำสงรองคณบดีฝายบริหารฯ เพื่อควบคุม กำกบั และติดตามอยางตอเน่ือง  

2) กำกบัและติดตามใหอาจารยเขารวมกจิกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่คณะฯ 

เปนผูดำเนินการผานวาระประชุมกรรมการประจำหลักสูตร  

3) หลักสูตรรวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใตการควบคุมและกำกับของ

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  

4) หลกัสูตรดำเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในดานตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรได

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ืองและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามระเบียบ ขอบงัคับทีเ่กี่ยวของ โดยพฒันาบุคลากรใน

ดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ ศิลปะ 

ประเพณี และวัฒนธรรม และดานการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิต  

5) ประเมินผลกระบวนการการสงเสริมและพฒันาอาจารย คณะกรรมการประจำ

หลักสูตรไดทำการประชุม หารือถึงความเหมาะสมในการดำเนินการประเมิน

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนระยะตามที่กำหนดเพื่อใหเปนไปตามแผน  

 

3.2 ระบบและกลไกเพือ่นำไปปฏิบัติ  

    ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการนำระบบกลไกการสงเสริมและพฒันาอาจารย 

โดยมีการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยทีม่ีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด และมีการวางแผน 

และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย 

ซึ่งดำเนินการ ดังน้ี  

1) กำหนดใหอาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร จัดทำแผนความตองการในการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการเปนรายป โดยกรรมการประจำหลกัสูตรจะ

รวมกันพจิารณา กอนนำสงรองคณบดีฝายบริหารฯ เพื่อควบคุม กำกับ และติดตาม

อยางตอเน่ือง ทั้งน้ี ทางหลักสูตรจะตองติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเอง

ของอาจารย ในการปรับแผนทุกครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งสาขาวิชาและ

คณะฯ  

2) กำกบัและติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพฒันาอาจารยที่คณะฯ 

เปนผูดำเนินการ หรอืหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ผานวาระประชุมกรรมการประจำ

หลักสูตร เพื่อใหอาจารยไดแลกเปลี่ยน เรียนรูการทำงานรวมกัน 



3) ทางหลักสตูรรวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใตการควบคุมและกำกับ

ของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ในการพจิารณากลั่นกรองโครงการวิจัย กอนสง

ขอเสนอโครงการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย  

4) หลักสูตรดำเนินการสงเสริมและพฒันาอาจารย ในดานตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรได

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ืองและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยพฒันาบุคลากรใน

ดานตาง ๆ ดังน้ี 

4.2) ดานงานวิจัย  

• ดำเนินการพฒันานักวิจัยรุนใหม พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุน การทำวิจัย

เพื่อพฒันานักศึกษา หรอืวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียน การสอน โดยมีอาจารยที่มี

ประสบการณในการทำงานวิจัยเปนที่ปรึกษา  

• สงเสริมพฒันาอาจารยในการเขาฝกอบรมการเขียนโครงการวิจัยให

สอดคลองกบัยุทธศาสตร  

• สงเสริมและสนับสนุนอาจารยสงขอเสนอโครงการวิจัยทัง้หนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย คือ หนวยงานภายในมหาวิทยาลยั ประกอบดวย 

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

• สงเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจำหลักสูตร 

    จากระบบกลไกการสงเสริมและพฒันาอาจารย ในดานงานวิจัยของหลักสูตร ในป

การศึกษา 2564 หลกัสูตรจำนวนมผีลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวม

ทั้งสิ้น 3 ผลงาน ดังน้ี  

 

ปการศึกษา จำนวนงาน (ชิ้น) 

2560 1 

2561 1 

2562 0 

2563 4 

2564 3 
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4.3) งานบรกิารวิชาการ  

- พฒันาบุคลากรใหเปนนักบริการวิชาการมืออาชีพ  

- จัดโครงการบรกิารวิชาการที่ตอบสนองกับความตองการของชุมชน และสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คือ 

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาทองถ่ินตามพระบรมรา

โชบาย (ศาสตรพระราชา) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ภายใตกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพและวัสดุศาสตร  

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยากันยุงจากพชืสมุนไพร จัดข้ึนในวันที่ 

6 มิถุนายน 2565 ณ. ณ. โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

เปนกจิกรรมถายทอดองคความรูดานการทำยากันยุงจากสมนุไพรใหแกนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปที่ 6  (วด. 06) 

 

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ 

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูและการเตรียมผลิตภัณฑเย่ือกระดาษ

จากกาบกลวย จัดข้ึนในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ. โรงเรียนวัดสวางอารมณ อำเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปนกิจกรรมถายทอดองคความรูดานการทำยากันยุงจาก

สมุนไพรใหแกนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 6  (วด. 07) 

 

4.4) ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

    เสริมสรางและสนับสนุนการรวมกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัศิลปะ ประเพณี และ

วัฒนธรรม เชน งานครบรอบ 127 ป วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กิจกรรมเครอืขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 ราชภัฏ งานปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาประจำป พ.ศ. 2564 กิจกรรมวันสงกรานต สงกรานตรวมสมัยวิถีไทยพระ

นคร กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี  เปนตน 

 

4.5) ดานการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิต 

    การสงเสริมและพฒันาอาจารยในการฝกปฏิบัติ อบรม เขารวมการพัฒนาการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในรูปแบบตาง ๆ หลังจากสิ้นปการศึกษา 2564 



คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดทำการประชุม หารอืถึงความเหมาะสมในการ

ดำเนินการประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนระยะตามที่กำหนด 

เพื่อใหเปนไปตามแผน บุคลากรไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลตอคุณภาพ

ของบัณฑิต 

 

5) ประเมินผลกระบวนการการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย เพื่อการพัฒนา

กระบวนการใหมีประสทิธิภาพ ตอบสนองความตองการของบุคลากรและ

มหาวิทยาลัย โดยการสงเสรมิและพฒันาอาจารย สงผลใหอาจารยของสาขาวิชามีการ

ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสอน วิจัย และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ มี

ความรูความเขาใจในการเรียน การสอนที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียน การสอนที่

ประสิทธิภาพ 

 

3.3 การประเมินกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  ปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย โดยใชวิธีการประชุม หารือ อาจารยประจำหลักสูตร ซึง่สามารถสรุปผลได 

ดังน้ี 

1) อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร จัดทำแผนความตองการในการพฒันาตนเอง

ของบุคลากรสายวิชาการเปนรายป ซึ่งบรรจุไวในแผนของคณะฯ อาจารยทีเ่ปน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุใหม มีสญัญากบัมหาวิทยาลัยทีจ่ะตองพัฒนา

ตัวเองในดานตำแหนงทางวิชาการหลังจากการบรรจุ จึงไดมีการปรับแผนความ

ตองการในการพฒันาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ใหสอดคลองกบัการดำเนินการ

ตามแผนมากข้ึน 

2) อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร ไดเขารวมกจิกรรมสงเสริมและพฒันา

อาจารยที่คณะฯ เปนผูดำเนินการ หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ผานวาระ

ประชุมกรรมการประจำหลกัสูตร ทางหลักสูตรอาจจะสอบถามความตองการของ

อาจารยในการพฒันาตนเองในดานความเช่ียวชาญเฉพาะดานอาชีพ 

3) เน่ืองจาก การจำกัดงบประมาณทีเ่กี่ยวของกบักิจกรรมการอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงานที่ไดรับจากคณะฯ ในปงบประมาณ 2565 มีจำนวนจำกัด อาจารย

ผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร จึงไมสามารถใชงบประมาณสวนน้ีอยางทั่วถึง  

 

4) จากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 

2564 ทำใหการเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติไมเปนไปตามแผนที่วางไว ที่กำหนดใหอาจารยในหลักสูตรมีผลงานทาง
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วิชาการอยางใดอยางหน่ึงอยางนอยปละ 1-2 ผลงาน ทางหลักสูตรเห็นควรให

พิจารณาแนวทางใหอาจารยในหลักสูตรมผีลงานตามแผนที่ไดวางไว  

 

3.4 การปรบัปรุงกระบวนการ 

    ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการปรบัปรุงกระบวนการในการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย มีการปรบัแผนความตองการในการพฒันาตนเองของบุคลากรสาย

วิชาการ ใหสอดคลองกับการดำเนินการตามแผนมากข้ึน พรอมทัง้สงเสรมิและพัฒนา

อาจารยใหเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ เปนผูดำเนินการ หรือหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของ ที่สอดคลองกบัความตองการของอาจารยในการพัฒนาตนเองในดานความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานอาชีพ  

 

3.5 ผลการปรับกระบวนการเปนรปูธรรม 

    ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการปรับกระบวนการเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1) เน่ืองจากทางหลกัสูตร มีผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จำนวน

นอย ซึ่งในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร ในปการศึกษา 

2564 ทางหลักสูตรไดมกีารสงเสริมการวิจัย ผลักดันเขียนเอกสารงานวิจัย ตีพิมพ

เอกสารลงในวารสารวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการพฒันาการ

เขียนเอกสารประกอบการสอน เพื่อใหเกิดความพรอมในการขอตำแหนงทางวิชาการ 

ของ อ.ดร.เจรญิพร โชคบริบาล, อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ และ อ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม เพื่อ

ความสะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนินการไดอยางราบรื่น 

2) จากแผนความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการตามกรอบ

ระยะเวลา พบวาการดำเนินการตามแผนของอาจารยสวนมากไมเปนไปตามแผน 

แมวาบางคนจะเริม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว แตดวย ภารกิจ และเงือ่นไขตาง ๆ ใน

การใชงบประมาณ ไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย หลักสูตรตองมีการกำกบั 

และติดตาม โดยเฉพาะการขอตำแหนงทางวิชาการ 

3) จากสถานการณที่จำนวนนักศึกษาลดนอยลงอยางตอเน่ือง ทำใหหลักสูตรมีการ

เตรียมการเพื่อปรับปรงุหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณ จึงตองมีการวางแผน 

ระบบและกลไกที่เปลี่ยนแปลงตอไป 

        อาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยมี 1 

ทาน ได ผศ.ดร.ชโนภาส ชนลักษณดาว อาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการเปนอาจารย 

จำนวน 4 ทานไดแก อาจารย ดร.สุธาทิพย ทองเลม อาจารย ดร.วรวดี สุชัยยะ 

อาจารย ดร.เจริญพร โชคบริบาล และ อาจารย ดร.จิตติพร แสงออน จากการ

วางแผนพัฒนาผลงานอาจารยเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563 



ทางสาขาวิชาไดสนับสนุนใหอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน คือ อาจารย ดร.

เจริญพร โชคบริบาล เขาสูตำแหนงวิชาการ ดังตอไปน้ี 

 

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

-  เตรียมจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมี1 

-  ในป 2564 ไดเตรียมจัดทำหนังสือ การดัดแปรทางเคมีของพอลเิมอร ผลการ

ดำเนินงานพบวาหนังสือสำเรจ็ไปถึงรอยละ 75 

 
 
3. ทางสาขาวิชามีการกำกบัติดตามใหอาจารยประจำหลกัสตูรทุกทานมีภาระงานข้ัน

ต่ำตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกำหนดทุกภาคการศึกษา และจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปการศึกษาละ 2 ครั้งพบวาอาจารยประจำหลักสตูรทุกทานมีผลการ

ประเมินในระดับดีข้ึนไป  

 

    จากการหารือและประเมินกระบวนการการบรหิารอาจารยในป 2564 สาขาวิชาจึง

มีแนวทางที่จะกระตุนใหอาจารยประจำหลักสูตรมีการนำเสนอผลงานและเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากขึ้น โดยมีอาจารยไดรับทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย จากสำนักงานวิจัยแหงชาติ 2 โครงการวิจัย และมีอาจารย 2 ทานไดนำ

เนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2 โครงการ เพื่อให อาจารยมีคุณสมบัติเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพเพื่อเขาสูตำแหนงวิชาการตามขอกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจางระยะที่ 2 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน ซึ่งตองดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาระดับ ผูชวยศาสตราจารย (วด.03)  
การสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรมีระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยตามแผนยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

1. กำหนดใหอาจารยจัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเองเปนรายป โดย

กรรมการประจำหลักสูตรจะรวมกันพิจารณากอนนำสงรองคณบดีฝายบริหารฯ เพื่อควบคุม

กำกับติดตามอยางตอเน่ือง 

2. กำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่คณะฯ เปน

ผูดำเนินการผานวาระประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ไดแก กิจกรรมการจัดการความรู 

การประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื ่อใหอาจารยได

แลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานรวมกัน 
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3. รวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใตการควบคุมกำกับของรองคณบดี

ฝายวิชาการและวิจัย ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย กอนนำเสนอสถาบันวจิัยและ

พัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย  

4. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการไมวาจะ

เปนการตีพิมพบทความวิชาการ บทความวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

การผลิตเอกสารประกอบการสอน และการย่ืนขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย

ศาสตราจารยและระดับรองศาสตราจารย 

          

ผลการดำเนินงานในป 2564 ในดานการสงเสริมและพฒันาอาจารย ในดานตางๆ ดังน้ี 

         

1. ดานวิชาการ 

อ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม และ อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ 

อบรมการเขียนแผนบริการวิชาการและการดำเนินงานโครงการอนุรกัษพันธุพืช อัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ประจำป 2565  วันที่ 31 มีนาคม 2564 (วด.16) 

 

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ 

อบรม เทคนิคการเขียนขอผลงานทางวิชาการ กพอ.2560-2563 รูปแบบออนไลน ในวันที่ 2 

ธันวาคม 2564 (วด.16) 

 

2. ดานการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

อ.ดร.วรวดี สุขชัยยะ อ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม และ อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล  

เขารวมการอบรม โคช วิศวกรสังคม” เพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษา 

ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Grand Miracle บางเขน 

กทม. 

 

3.  ดานการวิจัย  

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ และ อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

รวมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ : เสนอผลงานวิจัย 



-The Join International Conference on Applied Physics and Materials & 

Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG 2021) ในระหวางวันที่ 1-4 

ธันวาคม 2564 ที่ สวนนงนุช พัทยา (วด.12) 

 

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล : เสนอผลงานวิจัย 

-The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology 

(SMARTMAT@2020) ในระหวางวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ที่ สวนนงนุช พัทยา (วด.12...) 

 

จากการประเมิน SAR ในปทีผ่านมา ผูทรงวุฒิไดใหขอเสนอแนะใหหลักมกีารสงเสริมให

อาจารยมกีารพฒันาตำแหนงทางวิชาการที่สงูข้ึนในป 2564 การประชุมสาขาวิชามีมติให

อาจารยเขียนแผนพฒันาความกาวหนาทางวิชาการ โดยใหระบุช่ือวิชาเพื่อใชในเอกสาร

ประกอบการสอนและรายงานความกาวหนาดานการวิจัย แจงตอสาขาวิชาและคณะดังที่

กลาวมาแลวในการบรหิารอาจารย 

 

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 
กลไกการนำผล SAR ที่ 2563 ผานมา มาหาแนวทางในการสงเสริมอาจารยในสาขาวิชาเพื่อการเขาสูตำแหนง
วิชาการ โดยทางสาขามีกระบวนการในการติดตามการพัฒนาใหอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการเปนข้ันตอน 
ดังน้ี  
(1)  ใหอาจารยเขารบัการอบรม กระบวนการเขียนและเตรยีมตัวเพื่อการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
(2)  ใหอาจารยสงแผนการดำเนินงาน เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ และการวิจัยตางๆ 
(3)  ใหอาจารยนำเสนอผลงานวิจัย  
(4) เตรียมตีพิมพผลงานวิจัย 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานมีการพัฒนาตอเน่ืองเปนข้ันตอนตามลำดับดังน้ี 
ป 2560  อาจารยไมไดรับงานวิจัยเตรียมขอมูลเพื่อเสนองานวิจัย 
ป 2561  อาจารยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
ป 2562  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติถึง 2 โครงการ 
ป 2563  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2 เรื่อง (อาจารยประจำสาขา 5 คน) 
ป 2564  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานชาติ 2 เรื่อง และมผีลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 3 เรื่อง (ผูรบัผิดชอบสาขา 1 คน) 
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ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

มีกลไกการนำผล SAR ที่ 2563 ผานมา มา

หาแนวทางในการสงเสริมอาจารยใน

สาขาวิชาเพื่อการเขาสูตำแหนงวิชาการ โดย

ทางสาขามีกระบวนการในการติดตามการ

พัฒนาใหอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

เปนขั้นตอน ดังน้ี  

(1)  ใหอาจารยเขารับการอบรม 

กระบวนการเขียนและเตรียมตัวเพื่อการเขา

สูตำแหนงทางวิชาการ 

(2)  ใหอาจารยสงแผนการดำเนินงาน 

เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ 

และการวิจัยตางๆ 

(3)  ใหอาจารยนำเสนอผลงานวิจัย  

(4) เตรียมตีพิมพผลงานวิจัย 

ซ่ึงผลการปฏิบัติงานมีการพัฒนาตอเน่ือง

เปนขั้นตอนตามลำดับดังน้ี 

ป 2560  อาจารยไมไดรับงานวิจัยเตรียม

ขอมูลเพื่อเสนองานวิจัย 

ป 2561  อาจารยไดรับทุนสนับสนุน

งานวิจัย 

ป 2562  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติถึง 2 โครงการ 

ป 2563  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง (อาจารยประจำ

สาขา 5 คน) 

ป 2564  อาจารยไดนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานชาติ 2 เรื่อง และมีผลงานตีพิมพ

4  



ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 เรื่อง 

(ผูรับผิดชอบสาขา 1 คน) 

 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

กลไกการนำผล SAR ที่ 2563 ผาน

มา มาหาแนวทางในการสงเสริม

อาจารยในสาขาวิชาเพื่อการเขาสู

ตำแหนงวิชาการ โดยทางสาขามี

กระบวนการในการติดตามการพัฒนา

ใหอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

และการเขียนขอทุนวิจัยจนไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยและบรกิารวิชาการ 

4 

 

 

 

บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย  

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท รอยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รอยละ 100 ข้ึนไป   =  5  คะแนน 

 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 
จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนท่ีได  

 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2564  หลักสูตร....................วัสดุศาสตร.................................  มีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน....1... คน  คิดเปนรอยละ......100....  รายละเอียดดังน้ี 

 

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก  

 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี

กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
1 

X 100 = 100 
1 



 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
หลักฐานการดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด. 02 เอกสารการนุโลมใหมีผูรับผิดชอบไมถึง 5 คน 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท รอยละ 80 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รอยละ 100 ข้ึนไป   =  5  คะแนน 

 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ X 100 

จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนท่ีได =   

 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
100 

X  5 = 5 คะแนน 
100 

 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ 
X  5 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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 ในรอบปการศึกษา 2564  หลักสูตร................. วัสดุศาสตร.................................  มีอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน....0... คน  คิดเปนรอยละ....0.....  รายละเอียดดังน้ี 

 

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ  

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

หลักฐานการดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด. 02 เอกสารการนุโลมใหมีผูรับผิดชอบไมถึง 5 คน 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท รอยละ 40 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รอยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตาม

สูตร 

 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 
X 100 

 จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท้ังหมด  

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
0 

X 100 = 0 
1 

 
0 

X  5 = 0 
100 



 

คะแนนท่ีได =   

 

 

ผลการ

ดำเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2564  หลักสูตร.................. วัสดุศาสตร.................................  มีผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน....3... ช้ิน  คิดเปนรอยละ.....300......  รายละเอียดดังน้ี 

 

 

ลำดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสรางสรรค 
คานำ้หนัก 

(1) 

จำนวน

ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมคา

น้ำหนัก 

(1X2) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20   

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร 

0.40   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ได

ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60   

4 - ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 

0.80   

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 
X  5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ลำดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสรางสรรค 
คานำ้หนัก 

(1) 

จำนวน

ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมคา

น้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562  

- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

- ตำราหรอืหนังสือหรอืงานแปลทีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมา
ขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานที่ไดรบัการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว ไดแก 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ
เรียนรู 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรบัใชสังคม 
กรณีศึกษา 

ตำราหรอืหนังสือหรอืงานแปล 

ซอฟตแวร 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ

ในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

1.00 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

6 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20   

7 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

8 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   

9 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอื

ระหวางประเทศ 

0.80   



ลำดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสรางสรรค 
คานำ้หนัก 

(1) 

จำนวน

ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมคา

น้ำหนัก 

(1X2) 

10 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ 

1.00   

รวม (1+10)  

 

 

 

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

                 คิดคะแนนจริง = 5 คะแนน 

หลักฐานการดำเนินงาน 

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด. 14 Suchaiya, V., Choochouy, N., Chokboribal, J., Khammee, T., Nueangnun, K., 

and Jaroennon, P. (2022). Effects of Reaction Time on Degree 

of Substitution, Yield and Morphology of Carboxymethyl 

Cellulose from Banana Peel. Journal of Physics: Conference 

Series, 2175, 012033. 

 

วด. 15 Saengdee, P., Nuanthong, T., Chamnan, P., Pattamang, P., Thongsook, O., 

Meananeatra, R., Ranron, N., Pankong, K., Uahchinkul, W., 

Jeamsaksiri, W., Vongkamjan, K., Chokboribal, J., & Atthi, N. 

(2022)., Development of Starch-Polyvinyl Alcohol Films-based 

pH indicator for Detection of Penicillin G Residue in Raw Milk. 

Journal of Physics: Conference Series, 2175, 012040. 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ลำดับ ประเด็น คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 

 
3 

X 100 = 300 
1 

 
300 

X  5 = 10 คะแนน 
100 
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1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 0 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนผลการประเมิน (1+3)/3 10/3 = 3.33 

 

 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3.33 

-อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

มีการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำ

หลักสูตรมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและเพียงพอ มีการ

สงเสริมตำแหนงทางวิชาการ 

และความกาวหนาในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ืองจากปการศึกษา 

25623 

-อาจารยผูดูแลหลักสูตรคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก มีคา

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมากกวา 100 

-มีจำนวนบทความของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus  ตอจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสูง 

 

3.33  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 



ตัวบงชี้ท่ี  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3.33 

-อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

มีการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำ

หลักสูตรมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและเพียงพอ มีการ

สงเสริมตำแหนงทางวิชาการ 

และความกาวหนาในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ืองจากปการศึกษา 

25623 

-อาจารยผูดูแลหลักสูตรคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก มีคา

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมากกวา 100 

-มีจำนวนบทความของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus  ตอจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสูง 

 

3.33  

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกบัอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

 

ประเด็น  

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 
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 1 - มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานทีโ่ดดเดน เทียบเคียงกับหลกัสูตรน้ันในสถาบันกลุม

เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

การคงอยูของอาจารย 

    จากขอมูลอัตรากำลังอาจารย พบวาในปการศึกษา 

2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน คือ อาจารย ดร. 

เจริญพร โชคบริบาล  

   เมื่อพิจารณาจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่คงอยูใน

ปการศึกษา 2564 พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

และจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

สงผลใหอัตราการคงอยูของอาจารยประจำมีคาคงทีท่ี่ 

100% 
 

วด.01 (มคอ.2) 

 

จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในปการศึกษา 2564 

โดยการสอบถามอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำ

สาขาวัสดุศาสตร รวมทั้งส้ินจำนวน 5 ทาน พบวามีผลการ

ประเมินในดานตางๆเปนดังน้ี 

การประเมินดาน 2561 2562 2563 2564 

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

4.33 4.58 4.73 4.75 

การบริหาร

อาจารย 

4.50 4.69 4.90 4.94 

(วด. 10) 

ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารยที่มีตอการ

รับและแตงต้ังตำแหนงอาจารยประจำหลักสูตร 

การบริหารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร ประจำปการศึกษา 2564 

 



สงเสริมการ

พัฒนาอาจารย 

4.60 4.85 4.80 4.81 

ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

4.28 4.79 4.64 4.83 

เฉล่ีย 4.42 4.68 4.76 4.69 

ซ่ึงถือวาผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงผลการประเมิน

เฉล่ียของทุกดาน เทากับ 4.69 ซ่ึงมากกวาป 2561 และ 2562 

ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.42 และ 4.68 ตามลำดับ (วด.10) แตจะมี 3 

ดานไดแก 

-การรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

-การบริหารอาจารย 

-การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

พบวาความพึงพอใจของอาจารยใน 3 ดานน้ี มีระดับความพึง

พอใจสูงกวาในป 2563 

 

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 
 
 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 

-หลักสูตรมีการคงอยูของ

อาจารย 100% มีระบบ 

กลไก พิจาณาแกไขผลจาก

กลไก เปนผลใหความพึง

พอใจของอาจารยตอการ

บริหารหลักสูตรมีสูงขึ้นเม่ือ

เทียบจากปการศึกษา 2561, 

2562 และ 2563 

-หลักสูตรมีการรายงาน ผล

การดำเนินงานครบทุกเรื่อง  

และมีแนวโนมผลการ

ดำเนินงานที่ ดีขึ้นในบางเรื่อง 

3  
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ไดแก การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจำหลักสูตร การ

บริหารอาจารย การสงเสริม

และพฒันาอาจารย 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงช้ีที่  

4.3 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

 3 

-หลักสูตรมกีารคง

อยูของอาจารย 

100% มีระบบ 

กลไก พิจาณาแกไข

ผลจากกลไก เปน

ผลใหความพงึพอใจ

ของอาจารยตอการ

บรหิารหลักสูตรมี

สูงข้ึนเมื่อเทียบจาก

ปการศึกษา 2561, 

2562 และ 2563 

-หลักสูตรมกีาร

รายงาน ผลการ

ดำเนินงานครบทุก

เรื่อง  

และมีแนวโนมผล

การดำเนินงานที่ ดี

ข้ึนในบางเรื่อง 

ไดแก การรับและ

แตงต้ังอาจารย

ประจำหลักสูตร 

การบริหารอาจารย 

3  



การสงเสรมิและ

พัฒนาอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายวิชา 

1. ขอมูลรายวิชา 

รหัสรายวิชา (หามซำ้) ชื่อรายวิชา 
0020101 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและสุข 
0020104 กฏหมายในชีวิตประจาํวัน 
4153102 ภาษาองักฤษสาํหรบัวสัดุศาสตร ์2 
4153303 เซรามิกขัน้สูง 

4153304 ปฏิบตัิการเซรามิกขัน้สูง 

4153305 โลหะวิทยาของเหล็กกลา้ 

4153405 กระบวนการผลิตพอลิเมอร ์
4153801 การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณวิ์ชาชีพและสหกิจศึกษา 

4153103 ระบบจัดการคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย 

4113109 สถิติเพ่ือการวิจัย 

4153306 วสัดุเชิงประกอบ 

4153502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 

4153104 การเลือกและการออกแบบวสัดุ 

4153901 วสัดุศาสตรใ์นชุมชนทอ้งถิ่นและในโรงงานอุตสาหกรรม 

4153902 สมัมนาทางวสัดุศาสตร ์

4153406 การดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร 

4154802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3561105 การเป็นผู้ประกอบการ 

4154105 นวตักรรมวสัดุ 

4154903 โครงการดา้นวสัดุศาสตร ์

4153309 เทคโนโลยีการเคลือบผิว 

4162413 พลาสติกชีวภาพและบรรจุภัณฑยอยสลายได 
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2.ระบุผลรายวิชาท่ีเปดสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

 
 

 

 

 

 

 



ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

     

  
14       61 4162413 พลาสติกชีวภาพ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

       



2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมผีลการเรียนไมปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)  

รหัส  

ชื่อวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 

การ

ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให

ผิดปกติ 

มาตรการแกไข หลักฐานอางอิง 

4153902 

สัมมนาทาง

วัสดุศาสตร 

2/2564 นักศึกษา

ทุกคนได I 

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ 

เน่ืองสถานการณ 

covid-19 ทำให

นักศึกษา เตรียม

งานสงและ 

present ไมทัน 

ปรับตารางการ

จัดการเรียนการ

สอน และภาระ

งานให

สอดคลองกบั

สถานการณ 

มคอ.5 

 

3. รายวิชาท่ีไมไดเปดสอน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป 

การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม

เปดสอน 

มาตรการท่ี

ดำเนินการ 

หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ี

ไมไดสอน 

วิธีแกไข 

4151201 

วัสดุศาสตรเบื้องตน 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 

- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152202 

โครงสรางผลึกและ

สมดุลเฟส 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152301 

เซรามิกดั้งเดิม 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152302

ปฏิบัติการเซรามิก

ดั้งเดิม 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152401 

วิทยาศาสตรพอลิ

เมอร 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152402 

ปฏิบัติการพอลิ

เมอร 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4022104 

เคมีวิเคราะห

สําหรับวัสดุศาสตร 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152203 

สมบัติของวัสด ุ

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 



4152403 

สมบัติและการหา

ลักษณะเฉพาะของ

พอลิเมอร 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

4152404 

ปฏิบัติการสมบัติ

และการหา

ลักษณะเฉพาะของ 

พอลิเมอร 

1/2564 งดรับนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร

ใหม 
- ปดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม 

 

4. รายวิชาท่ีเนื้อหาไมครบ  

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ป

การศึกษา 

สาระหรือหัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอนสาระหรือ

หัวขอดังกลาว 

     

การแกไขท่ีไดดำเนินการแลว 

(ระบุ) 

 

5. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

4153102 
ภาษาอังกฤษสําหรับ

วัสดุศาสตร 2 

1/2564 √  ปรับเน้ือหา มคอ.3 และเกณฑคะแนน 

4153303 เซรามิกขั้นสูง 1/2564   √  บูรณาการรวมกับการวิจัย 

4153304 
ปฏิบัติการเซรามิกขั้น

สูง 

1/2564 √  บูรณาการรวมกับการวิจัย 

4153305 
โลหะวิทยาของ

เหล็กกลา 

1/2564 √   

4153405 
กระบวนการผลิตพอ

ลิเมอร 

1/2564 √  บูรณาการรวมกับการวิจัย 

4153801 

การเตรียมความ

พรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

1/2564 √ 

  

4153306 วัสดุเชิงประกอบ 2/2564 √  แบงสอบยอยเพื่อเก็บคะแนน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม ี ไมม ี

4153502 
การหาลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ 

2/2564 √   

4153901 
วัสดุศาสตรในชุมชน

ทองถิ่นและในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2/2564 √ 
  

4153902 
สัมมนาทางวัสดุ

ศาสตร 

2/2564 √  
ปรับแผนการสอนในรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ

เวลาการจัดการเรียนการสอน 

4153406 
การดัดแปรทางเคมี

ของพอลิเมอร 

2/2564 √   

4154802 
เตรียมการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

2/2564 √   

4154105 นวัตกรรมวัสดุ 2/2564 √  บูรณาการรวมกับการวิจัย 

4154903 
โครงการดานวัสดุ

ศาสตร 

2/2564 √   

4153309 
เทคโนโลยีการเคลือบ

ผิว 

2/2564 √   

ผลการประเมินคุณภาพโดยรวม ..............อยูในเกณฑดีมาก............................... 

 

6. ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  

ผลการประเมินที่ไดรับจากนักศึกษาอยูในระดับดี โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนการสอนไมต่ำกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 จากรายวิชาที่ไดรับการประเมินในปการศึกษา 2563 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 1) มีการกำหนดเวลาเขาเรียนและสงงานเพื่อ

สรางความตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ 

แตมีนักศึกษาบางคนที่เขาเรียนสายและสง

งานไมตรงเวลาโดยสงงานทั้งหมดเพียงครั้ง

เดียวกอนสอบปลายภาคเรียน 

2) มีการสอดแทรกจรยิธรรม จรรยาบรรณ

วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสงเสริม

1) แจงเกณฑในการใหคะแนนเขาเรียน

และสงงานตั้งแตตนเทอมและแจงการ

หักคะแนนเม่ือมีการสงลาชาจาก

กำหนดเวลาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจและมี

เวลาในการปรับพฤติกรรม 



ผลการเรียนรูดานคุณธรรม2) มีการสอดแทรก

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและ

จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสงเสริมผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม 

3) ประเมินคะแนนคุณธรรมจริยธรรมจากการ

สังเกตพฤติกรรมดานอ่ืนๆ  เชนการเสียสละ

ตอสวนรวม  

ความรู 1) เน้ือหาในรายวิชามีจำนวนมากและ

คอนขางยาก จึงทำใหผูเรียนที่มีพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตรไมเพียงพอ ไมสามารถเขาใจใน

เน้ือหา 

2) นักศึกษาสวนใหญขาดสมาธิเม่ือถึงหัวขอ

หรือบทเรียนที่ยาก ทำใหไมเขาใจในเน้ือหา

น้ันๆ บางหัวขอตองใชเวลามากในการสอน 

1. จัดลำดับหัวขอการสอนใหตอเน่ือง 

ตามความยากงาย และความเช่ือมโยง 

พรอมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษาใหชัดเจน 

2. เพิ่มกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการวิเคราะหและอภิปรายเพื่อสราง

ความเขาในหัวขอที่ยาก 

3. จัดใหมีการสอบยอยเพิ่มมากขึ้นเพื่อ

ลดเน้ือหาในการสอบกลางและปลาย

ภาค 

ทักษะทางปญญา 1) เน่ืองจากความรูพื้นฐานไมเพียงพอทำให

นักศึกษาขาดการเช่ือมโยงเน้ือหาในแตละบท 

2) ตั้งคำถาม กำหนดโจทยปญหาหรือ 

กรณีศึกษารูปแบบตางๆใหนักศึกษาคิดและ

วิเคราะห แตนักศึกษาไมกลาตอบคำถามโจทย

ปญหาที่ผูสอนที่กำหนดมาให 

 

 

 

1) จัดลำดับหัวขอการสอนใหตอเน่ือง 

ตามความยากงาย และความเช่ือมโยง 

พรอมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษาใหชัดเจน 

2) ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา

รวมกันเปนกลุม เพื่อกระตุนใหนักศึกษา

ที่ไมกลาตอบคำถามไดรวมการวิเคราะห 

3) อาจารยผูสอนตองกระตุนใหผู

นักศึกษาทุกคนในหองเรียนมีสวนรวมใน

การตอบคำถามโดยมีคะแนนเพิ่มเพื่อ

สรางแรงจูงใจ 

 

ทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรูทักษะโดยการมอบหมายงาน

กลุม ไดผลไมเต็มที่ เพราะนักศึกษาไมแสดง

บทบาทของตนเองตามที่ควร  งานกลุมจะมี

นักศึกษาสวนหน่ึงที่ทำและอีกสวนที่ขาดความ

รับผิดชอบ 

2) นักศึกษามักจะจับกลุมกันเองทำกิจกรรม 

จึงไมเปนผลดีตอการทำงาน เพราะไมไดเรียนรู

ในการทำงานรวมกับผูอ่ืนที่ไมคุนเคย  

3) ในการจับกลุมทำกิจกรรม คนเกงมักจับ

กลุมอยูดวยกัน และคนที่มีพื้นฐานออนก็มัก

1) อาจารยผูสอนตองติดตามผลในการ

ทำงานกลุมและพฤติกรรในการทำงาน

กลุมของนักศึกษา รวมถึงซักถามปญหา

สมาชิกทุกคนในกลุมเพื่อกระตุนให

สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวม 

2) มีการกระจายนักศึกษาที่เกง ปาน

กลางและออน ใหอยูกลุมรวมกัน เพื่อให

นักศึกษาที่มีพื้นฐานออนไดมีการพัฒนา

องคความรู 
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จับกลุมกันเองเชนกัน จึงทำใหงานกลุมที่

ออกมาคุณภาพแตกตางกันชัดเจนและทำให

เด็กที่มีพื้นฐานออนขาดการพัฒนาองคความรู 

3) ควรมีการหมุนเวียนเปล่ียนสมาชิกใน

กลุมเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนที่หลากหลาย 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทตโนโลยี

สารสนเทศ 

1) นักศึกษาไมคนควาขอมูลทางการศึกษาจะ

รอเพียงเอกสารและขอมูลจากอาจารยที่ใช

สอนในหองเรียนเทาน้ัน 

2) นักศึกษามักจะคัดลอกขอความและขอมูล

จากขอมูลออนไลนโดยไมผานการวิเคราะห

และเรียบเรียง จึงทำใหงานที่ไดรับการ

มอบหมายไมสัมฤทธ์ิผล 

 

 

 

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาไปคนควา 

และวิเคราะหหาคำตอบเก่ียวกับเน้ือหา

ในรายวิชา โดยใหนักศึกษาสรุปขอมูลที่

วิเคราะหไดตามความเขาใจของ

นักศึกษาเอง หรือเรียบเรียงตามความ

เขาใจ 

2) กระตุนและฝกฝนใหนักศึกษาคนควา

ขอมูลเชิงวิชาการเพิ่มเติมอยางสม่ำเสมอ 

ผานเครื่องมือสารสนเทศ 

3) สนับสนุนใหมีการนำความรู

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ มา

อภิปราย 

5) อาจารยตองช้ีแนะจุดบกพรองและ

เสริมองคความรูในประเด็นที่นักศึกษา

ขาด 

 

แนวทางการแกไขปรับปรุง ......................................................................................................................  

7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม (ในกรณีท่ีมีอาจารยเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม ในป

การศึกษา 2563) 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไมมี      จำนวน .................... คน   

7.1 สรุปสาระสำคญัในการดำเนนิการ  

(ระบุ)............................................................................... ...........................................................................  

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

7.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนเิทศ  

(ระบุ).......................................................................................................................................................... 

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

7.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดำเนินการ (ถามี) 

(ระบุ).......................................................................................................................................................... 

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

 



8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

(ระบุ วันเดือนป และกิจกรรมท่ีจัดหรือ

เขารวม สถานท่ี) 

จำนวนบุคลากร 
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
สาย

สนับสนนุ 

อบรมการเขียนแผนบริการวิชาการและ

การดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

√  ไดความรูในการเขียนแผนบรกิารวิชาการ

และการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ

พืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

อบรม เทคนิคการเขียนขอผลงานทาง

วิชาการ กพอ.2560-2563 
√  เทคนคิการเขยีนขอผลงานทางวิชาการ 

กพอ.2560-2563 

อบรม โคช วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 
√  ไดเครื่องมอืวิศวกรสงัคมสำหรบัพฒันา

ศักยภาพนักศึกษา 

  สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม) 

       ไดความรูในการเขียนแผนบริการวิชาการและการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ เทคนิคการเขียนขอผลงานทางวิชาการ กพอ.2560-2563 ไดเครื่องมือวิศวกรสงัคมสำหรับพฒันา

ศักยภาพนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1   สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

- การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 



- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรเปนหลักสูตรใหมป พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีระบบกลไกในการ

ออกแบบและกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

แหงชาติที่มุงเนนเรื่องพัฒนาวิทยาศาสตร และยกระดับคุณภาพแรงงานใหมีทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21  และปรับหลักสูตรใหนักศึกษามีทักษะที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานดานวัสดุ โดยสาขาวิชาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูร 

จํานวน 5 ทานใหมีคุณวุฒิเปนไปตามที่สกอ.กําหนด โดยมีกลไกในการออกแบบหลักสูตร

ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 

 

วด.01  มคอ2 

วด.02  เอกสารขอ

ปดหลักสูตรและขอ

อนุโลมปรบัลด

จำนวนอาจารยไม

ครบ 5 คน 

วด 13  มคอ.3 

รายวิชาวัสดุเชิง

ประกอบ 

วด 14  มคอ.3 

รายวิชา

นวัตกรรมวัสดุ 

วด 15  มคอ.3 

รายวิชา

เทคโนโลยีการ

เคลือบผิว  
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                    แผนภาพที่ 2 กลไกการออกแบบหลักสูตร 

       โดยสาระเน้ือหาวิชาในหลักสูตรครอบคลุมงานทางดานวัสดุศาสตร ต้ังแตความรูดาน

วัสดุศาสตรพื้นฐาน กระบวนการสงัเคราะห ผลิตและแปรรปู การศึกษาสมบัติและ

มาตราฐานในการประเมินคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน

ดานวัสดุศาสตรในภาคอุตสาหกรรม 

       ภาคทฤษฎี เนนการศึกษาต้ังแตกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การสังเคราะห 

กระบวนการผลิต การศึกษาสมบัติและโครงสรางของวัสดุ และการพัฒนาวัสดุและการ

ประยุกตวัสดุใชผลิตภัณฑในดานตางๆ        

   ภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการวัสดุศาสตร เชน ปฏิบัติการพอ

ลิเมอร ปฏิบัติการสมบัติและการหาลักษณะเฉพาะของพอลเิมอร และปฏิบัติการเซรามิก

ข้ันสูง และมรีายวิชาโครงการดานวัสดุศาสตรทีเ่นนการเรียนรูและฝกปฏิบัติผาน

กระบวนการวิจัยดานวัสดุศาสตร  

    กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ ไดแก รายวิชาการเลอืกและการออกแบบวัสดุและนวัตกรรม

วัสดุที่ฝกใหนักศึกษาไดบรูณาการความรูรวมกบัความคิดสรางสรรคในการออกแบบวัสดุ

และผลิตภัณฑใหมปีระโยชน รายวิชาระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

รวมถึงความปลอดภัยในหองปฏิบัติการซึง่เปนสิ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานจริง 

นอกจากน้ีหลกัสูตรยังมรีายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษาที่มุงเนนให

นักศึกษาไดรับประสบการณจริงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จ

การศึกษา 

        หลักสูตรไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สงให สกอ.รับรอง

หลักสูตร และดําเนินการเปดรบันักศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปนตนมา ใน

ปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนครบ

สองปการศึกษา (พ.ศ. 2560-2561) โดยดําเนินงานตามระบบและกลไกที่วางไวในมคอ.2  

ดําเนินการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

    สาขาวิชาวัสดุศาสตรมีกลไกในการปรับปรงุเน้ือหาสาระของรายวิชาและกจิกรรมที่

เกิดข้ึนในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ โดยกระบวนการ

ปรับปรงุหลักสูตรตามความกาวหนาในศาสตรโดยมีกลไกดังน้ี 

     1. กอนการเปดภาคการศึกษา สาขาวิชามีการประชุมสาขาวิชาเพื่อกําหนดกําหนด

ผูสอนของในรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา ในที่ประชุมไดมีการนําขอเสนอแนะจาก



ผลประเมิน SAR และผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เขามารวมประชุมหาแนวทางในการ

ปรับปรงุเน้ือหาสาระใหมีความทันสมัยมากข้ึนในรายวิชาที่จะเปดสอน  

       2. มกีารปรับปรงุเน้ือหาสาระใน มคอ.3 เมื่อมติทีป่ระชุมเห็นชอบใหมีการเพิ่มเน้ือหา 

หรือหัวขอที่ทันสมัย ในรายวิชาที่จะเปดสอนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒจิากผลการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ประธานสาขาจึงกํากบัใหอาจารยผูสอนเพิ่มรายละเอียดเน้ือหาใน 

มคอ.3 และอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ันๆ ไดบันทึกแจงลงในมคอ.3 

        3. สาขาวิชามีการประเมินผลจากจัดกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคลองกบัหัวขอน้ันๆ  

       4. มกีารรายงานผลในมคอ.5 และรายงานผลในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

       5. นอกจากน้ีสาขาวิชาวัสดุศาสตรสงเสรมิใหอาจารยเขาอบรม สมัมนาและกจิกรรม

ที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาเน้ือหาสาระวิชา หรือกจิกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนรูที่

เกี่ยวของกบัศาสตรสาขาวิชาใหทันสมัย 

      การเพิ่มเติมเน้ือหาใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา  

      - รายวิชาวัสดุเชิงประกอบไดมีการเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกบัการประยุกตใชวัสดุเชิงประกอบ

ในดานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกมนุษย เชน วัสดุเชิงประกอบสําหรบัการขนสง 

ทางดานการแพทย และวัสดุสําหรับการกีฬา  (วด.13) 

     - รายวิชานวัตกรรมวัสดุไดมีการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ มาบรรยายการพัฒนา

ของนวัตกรรมวัสดุในดานตางๆ เชน นวัตกรรมสิ่งทอตกแตงสําเร็จ ที่ใชงานดานเทคโนโลยี 

และทางดานการแพทย  นวัตกรรมดานวัสดุทันตกรรม  นวัตกรรมกระดาษเคลือบสารตาน

จุลชีพ   (วด.14) 

      -รายวิชาเทคโนโลยีการเคลือบผิว มีการสอดแทรกความรูและเทคนิคในการเคลอืบผิว

วัสดุและเทคนิคใหมๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม (วด.15) 

       นอกจากน้ียังมีโดยการปรบัเน้ือหาในรายวิชาใหมีความทันสมัย ใน มคอ.3 ในป 2563 

และไดมกีารประเมินผลลัพธที่ไดจากการปรับเน้ือหาใหมีความทันสมัยที่เกิดข้ึนในป 2563-

2564 เชิงประจกัษ ดังแสดงในตาราง 

           ตารางผลลัพธเชิงประจกัษที่ไดจากการปรับเน้ือหาใหมีความทันสมัยและกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลักสูตรไดออกแบบไวทีเ่กิดข้ึนในป 2563-2564  

รายวิชา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในป 2563 

และพัฒนาตอเน่ืองในป 2564 

ผลท่ีเกิดจากกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 2563-

2564 

รายวิชาวัสดุศาสตรในชุมชน

ทองถิ่นและในโรงงาน

กิจกรรมเรียนรูเก่ียวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชนการตั้งสมมติฐาน และการ

- จากกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชาสามารถตอยอดจาก

โจทยในพื้นที่ทำใหสาขาวิชามี
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อุตสาหกรรม  

4153901 

ตั้งโจทยปญหา เพื่อหาโจทยใน

การลงพื้นที่ชุมชน  

โครงการบริการศาสตร

พระราชา 1 โครงการ คือการ

สกัดน้ำมันหอมระเหยจาก

เปลือกมะกรูดซ่ึงเปนพืช

สมุนไพรในทองถิ่น ผูรับผิดชอบ

โครงการ อ.ดร.สุธาทิพยทอง

เลม (ป 2564) 

- จากกิจกรรมการเรียนการสอน 

อ.สุธาทิพย ทองเลม ไดรับทุน

วิจัย สกสว.2565 เรื่อง XXX  

- จากกิจกรรมการเรียนการสอน

สามารถตอยอดมาเปนโครงงาน

ในรายวิชาโครงการดานวัสดุ

ศาสตรของนักศึกษาช้ันปที่ 4 

จำนวน 4 เรื่อง (ป 2563) 

1) การสกัดน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกมะกรูด 

2) การเตรียมนาโนเซลลูโลส

จากกาบกลวยวัสดุเหลือทิ้งใน

เขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด 

3) การเตรียมกระดาษสาจาก

กาบกลวยเหลือทิ้งในเขตพื้นที่

อำเภอชัยบาดาล 

4) การเตรียมคารบอกซีเมทิล

เซลลูโลสจากกาบกลวยเหลือทิ้ง 

ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด 

รายวิชาวัสดุเชิงประกอบ

4153306 

กิจกรรมเรียนรูเก่ียวกับ BCG 

Model คืออะไร และมีดาน

ใดบาง 

- นางสาวจันทนิภา จันดาแสน 

และนายพงศกร ธาราพันธ 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 มีหัวขอ

โครงงานเก่ียวกับ BCG model 

-zero waste ดานการเกษตร 

และไดขอทุนอุดหนุนการวิจัย

จากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร (ป 2563)  

- ไดนำเสนอผลงานที่การ

ประชุมผลงานในงานประชุม

วิชาการทางดาน



วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสถาปตยกรรม

ศาสตร ครั้งที่ 12 ประจาป 

2564 (ESTACON 2021) ใน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  

(online) 
 

  นอกจากน้ีจากการประเมินจากการประเมินในปทีผ่านมา สาขาวิชายังนํามาปรบัใชในป 

2564 

     การจัดกิจกรรมอบรมทักษะในดาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ เชน การสืบคนขอมูล

ดานวิทยาศาสตร เชน วิธีการสืบคนงานวิจัย  การแปลผลการวิเคราะหการสรางกราฟ  

การเตรียมการนําเสนอในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและรายวิชาสมันา รวมถึงการ

เตรียมประวัติสมัครงานแบบออนไลนและเทคนิคการสัมภาษณงาน พบวาผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยูในเกณฑดีมาก และหลังจากผานการอบรมนักศึกษา

สามารถคนควาหาขอมลู สืบคนงานวิจัย และงานเชิงวิชาการไดดวยตนเอง นักศึกษา

สามารถสรางกราฟขอมลูเชิงลึกเพื่อแปรผลขอมลูวิทยาศาสตรไดดี  และสามารถนําเสนอ

ผลงานเชิงวิชาการได 

         นอกจากน้ีสาขาวิชาวัสดุศาสตรสงเสริมใหอาจารยเขาอบรมและเขารวมกจิกรรมที่

เกี่ยวของกบัการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมทีส่งเสริมการจัดการเรียนรูทีเ่กี่ยวของกบั

ศาสตรสาขาวิชาใหทันสมัย โดยคณาจารยในสาขาวิชาไดเขารวมกิจกรรมและเขารวมการ

อบรมที่เกี่ยวของกับการพฒันาหลักสูตรใหมีศักยภาพ เชน การจัดการสอนออนไลนผาน

โปรแกรม ZOOM  และ PNRU MOOC เปนตน    

         อยางไรก็ตามในป 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดมีการงดรับนักศึกษา เนื่องจากมี

เรียนสมัครเขาเรียนในสาขาวิชาไมถึงเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเปนผลจากความ

ตองการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในการเรียนดานวิทยาศาสตรลดลง 

สาขาวิชาวัสดุศาสตรจึงไดมีการหารือรวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ สาขาวิชาอื่นๆ  และไดมติ

ในที่ประชุม คือในป 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดย่ืนขอปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และได

ใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหมรวมกับสาขาวิชา เคมี ฟสิกส และชีววิทยา 

เพื่อใหไดหลักสูตรใหมที่ตอบโจทยตรงความตองการของผูประกอบการและนักเรยีนมากข้ึน 

โดยสาขาวิชาวัสดุศาสตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรใหม ไดแก มีการสํารวจ

ความตองการของผูประกอบการ นักเรียนในระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป และไดมี

การประเมินผลจากแบบสอบถามตางๆ พบวา ผูประกอบการตองการรับสมัครงานดาน

วิทยาศาสตรประยุกต เชน วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บรรจุภัณฑและการออกแบบ
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บรรจุภัณฑ และวัสดุที่เกี่ยวของกับสารสกัดธรรมชาติที่สามารถไปประยุกตใชในทาง

การแพทย เครื่องสําอาง และอาหาร ตําแหนงงานที่พบมากที่สุดไดแก ฝายวิจัยและพัฒนา 

ฝายตรวจสอบและประกันคุณภาพ และผูประกอบการตองการใหนักศึกษามีทักษะดานการ

ปฏิบัติ ความตองการของนักเรียนสวนใหญ คือ เรียนวิทยาศาสตรประยุกต และเปน

สาขาวิชาที่ตองมีงานรองรับ และเปนความตองการในปจจุบัน  จึงเกิดการพัฒนาเปน

สาขาวิชาใหม คือ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

 

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

   สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการปรบัปรุง ประเมินกระบวนการ พัฒนากระบวนการจากผลประเมินและมีผล
ปรับปรงุทีเ่ห็นเปนรูปธรรม เชน การปรบัปรุงเน้ือหาหลักสูตร ในแตละรายวิชา ในการระบุไวในมคอ.3 และ
สามารถตอยอดใหเกิดผลลพัธเชิงประจักษซึ่งมาจากการปรบัเน้ือหาที่ทันสมัยและออกแบบกกจิกรรมการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังแสดงในตาราง “ผลลพัธเชิงประจักษที่ไดจากการปรับเน้ือหาใหมีความทันสมัยและ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลกัสูตรไดออกแบบไวที่เกิดข้ึนในป 2563-2564” 
   ถึงแมหลักสูตรวัสดุศาสตรจะมีการปดหลักสูตรแตสาขาวิชายังมีกระบวนการในพฒันาหลักสูตรใหมโดย
การบรูณาการรวมกบัสาขาวิชาอื่น เคมี ฟสิกส ชีววิทยา โดยมีการประเมินผลจากการสำรวจความตองการ
และมีการปรับเน้ือหารายวิชาของสาขาวิชาวัสดุศาสตรเดิม พัฒนาหลักสูตรใหม คือ สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้

ท่ี  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

- ระบบ มีกลไกมีการนำระบบ

กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ มี

การปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรปูธรรม 

4 บรรลเุปาหมาย 

 

 

 



 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้

ท่ี  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

- ระบบ มีกลไกมีการนำระบบ

กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ มี

การปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรปูธรรม 

4 บรรลเุปาหมาย 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  

- การกำหนดผูสอน 

- การกำกบั  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสงัคม  

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ

ความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีความเช่ียวชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกบัหัวขอวิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ  กำกับ  ติดตามในการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  และการตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 
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- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

การกำหนดผูสอน 

       การกำหนดผูสอนแตละรายวิชาในแตละปการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร งดรับนักศึกษาและขอปดหลักสูตรตั้งแตป 2563 และมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทาน คือ อาจารย ดร.เจริญพร โชคบริบาล และ ผศ.ดร.ชโนภาส 

วด 01 มคอ 2 

วด 05  รายงาน

“กิจกรรมพฒันา

ทักษะนักศึกษาดาน



ชนลักษณดาว จึงทำใหรายวิชาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนไมเพียงพอ  

ในป 2564 ทางสาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยเพื่อหาแนวทางในการกำหนดผูสอน โดยมีระบบกลไกการดำเนินงานดังนี้ (วด.

16-17) 

       1. มีการจัดประชุมอาจารยประจำสาขาวิชากอนเปดภาคการศึกษา เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ประสบการณ 

ความเช่ียวชาญในการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อหามติ

ในการกำหนดผูสอน และตองคำนึงถึงภาระงานสอนของอาจารยแตละทานตองมีอยาง

นอย 12 ชั่วโมงตอสัปดาหตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือหากทานใดไมครบตองหา

แนวทางใหมีภาระงานสอนข้ันต่ำตามการประเมินของมหาวิทยาลัย 

        2. หลังจากมีมติที ่ประชุมในการกำหนดผู สอน ประธานสาขาวิชาไดกำกับให

อาจารยผูสอนจัดเตรียม มคอ.3 และหากวิชาใดที่มีมติที่ประชุมใหปรับปรุง เหลือเพิ่มเติม

เน้ือหา มคอ 3 ตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ และประธานสาขากำกับใหอาจารยผูสอน

ทุกทานสงมคอ.3 ใหทันในเวลาที่กำหนด 

         3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ทางสาขาวิชามีการจัดประชุมประเมินผูสอนและการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยในวาระการประชุม มีการพิจารณาถึงคะแนนประเมินอาจารย

ผูสอนและขอเสนอแนะของนักศึกษา  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และการกำหนด

ผู สอนในปการศึกษาถัดไป โดยบันทึกใน มคอ.5 และมคอ.7 ใหท ันตามเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

         4. เนื ่องจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนศาสตรวิทยาศาสตรประยุกตและเปน

สาขาวิชาเปดใหม ในบางรายวิชาตองมีการประสานอาจารยภายนอกสาขาเปนผูสอนใน

รายวิชาที่อาจารยผูสอนมีความเช่ียวชาญเฉพาะ จึงไดมีการวางแผนการบริหารความเสีย่ง

เรื่องการกำหนดผูสอน หากผูสอนทานเดิมไมสามารถสอนในรายวิชาที่สาขามอบหมายได 

เชนสาเหตุอาจเกิดจาก วันและเวลาสอนไมตรง อาจารยผูสอนมีภาระงานเยอะไมสามารถ

รับสอนในรายวิชาได  หรือ อาจารยผูสอนลาศึกษาตอ เปนตน สาขาวิชาไดมีการวางแผน

สำหรับรายวิชาที ่มีความเฉพาะ เชน วิชาโปรแกรมสำนักงาน วิชาระบบการจัดการ

คุณภาพในระบบอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในโรงงาน วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

เปนตน โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสำรวจความเช่ียวชาญของอาจารยภายนอก

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรูสัมพันธในดานที่สาขาวิชาตองการ และทำ

รายช่ือติดตอตามหมวดของรายวิชาใหสามารถคนหาไดงาย หากตองมีเปลี่ยนตัวผูสอน  

 

         ผลการดำเนินงานดานจัดผูสอนในปการศึกษา 2564  สาขาวิชาวัสดุศาสตรขอปด

หลักสูตรและงดรับนักศึกษาในป 2563 ทำใหรายวิชาในสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 

นวัตกรรมและให

พรอมสูโลกการ

ทำงาน” 

 

วด 16  รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

ครั้ง 3/2564 

วด 17  รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

ครั้ง 4/2564 

วด 18  รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

ครั้ง 1/2565 

วด 19 รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

ครั้ง 2/2565 
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3-4 จึงทำใหภาระงานดานการสอนของอาจารยลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จึงได

มีการติดตอขอรายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และไดมีการแบงช่ัวโมงสอนรวมกันใน

หัวขอที่มีอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูรและมคีวามเช่ียวชาญ จึงทำใหอาจารยในสาขาวิชา

มีภาระงานดานการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จากมติในที่ประชุมไดมีการกำหนด

ผูสอนในรายวิชาตางๆ ดังน้ี 

          - อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล มีคุณวุฒิดานเคมีและการวิเคราะหสมบัติทางเคมี

ของวัสดุ และการสังเคราะหวัสดุทางการแพทย ไดถูกกำหนดใหสอนในรายวิชา สัมมนา

ทางวัสดุศาสตร การดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร นวัตกรรมวัสดุ และโครงการดานวัสดุ

ศาสตร 

           - อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ มีคุณวุฒิดานวัสดุศาสตร พอลิเมอรประยุกตและสิ่งทอ ได

ถูกกำหนดใหสอนในรายวิชา กระบวนการผลิตพอลิเมอร วัสดุเชิงประกอบ และโครงการ

ดานวัสดุศาสตร และวัสดุศาสตรในชุมชนทองถ่ินและในโรงงานอุตสาหกรรม 

          - อ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม มีคุณวุฒิดานวัสดุศาสตร และมีเช่ียวชาญดานเซรามิก

ข้ันสูงและโลหะ ไดถูกกำหนดใหสอนในรายวิชาสมบัติของวัสดุ  เซรามิกข้ันสูง ปฏิบัติการ

เซรามิกข้ันสูง การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ และโครงการดานวัสดุศาสตร 

           - อาจารย ณัฐ  จันทโรทัย  เปนอาจารยประจำสาขาวิชาการออกแบบ ซึ่งมีดาน

ความรู  ความเชี ่ยวชาญในศาสตรดานศิลปะและการออกแบบ มีความเชี ่ยวชาญ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานดานการออกแบบวัสดุ สาขาวิชาจึงเชิญใหอาจารยสอนใน

รายวิชา การเลือกและการออกแบบวัสดุ ซึ่งวิชาเฉพาะดาน 

           อยางไรก็ตามในป 2564 ทางสาขาวิชาไดพบปญหามีการเปลี่ยนอาจารยผูสอน

ในรายวิชารายวิชาระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย กะทันหัน 1 

สัปดาหกอนเปดภาคเรียน สาขาวิชาไดใชระบบกลไกที่วางไว ไดเปลี่ยนจากผูสอนทาน

เดิม เปนอาจารย ดร.ศศิมา ฟกคง เปนอาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี

สมัยใหม มีความเช่ียวชาญในเรื่องระบบการจัดการคุณภาพในระบบอุตสาหกรรม รวมถึง

ความปลอดภัยในโรงงาน สาขาวิชาจึงเชิญอาจารยใหสอนในรายวิชาระบบจัดการ

คุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ซึ่งทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดอยาง

ราบรื่น 

        หลังจากการกำหนด อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ประธานสาขาวิชาไดกำกับ

และติดตามใหอาจารยผูรบัผิดชอบมีการจัดทำแผนการเรียนรู มคอ.3 ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่ระบุใน มคอ.2 

 

การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3) และการจัดการ

เรียนการสอน 

วด 13  มคอ.3 

รายวิชาวัสดุ

เชิงประกอบ 

วด 14  มคอ.3 

รายวิชา

นวัตกรรม

วัสดุ 

วด 15  มคอ.3 

รายวิชา

เทคโนโลยี

การเคลือบ

ผิว  

วด 20  การประเมิน

กิจกรรม 

Up Cycling 

การใชวัสดุ

จาก

ผลิตภัณฑ

ตาง ๆ ที่ถูก

ใชงานแลว  

วด 21  การประเมิน

กิจกรรม 

ผลิตภัณฑ

ของฉัน 

วด 22  การประเมิน

กิจกรรมใน

รายวิชา

สัมมนาทาง

วัสดุศาสตร  

วด 23  รายงานการ

สง มคอ.5 

วด 24   มคอ6 

วด 25   มคอ 7 



      สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีระบบและกลไกในการติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ

แผนการเรียนรู มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

     1. สาขาวิชาจัดประชุมคณาจารยเพื่อกำหนดผูสอน โดยนำการประเมินขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู และผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร SAR ในปที่ผานมา (ป 2561) เพื่อปรับปรุงเน้ือหาสาระในมคอ.3 และปรับปรุง

การจัดการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา เมื่อไดแนวทางใหอาจารยผูสอนนำไปปรบัปรงุ

การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกำหนดใหระบุเพิ่มเติมในมคอ.3 (วด.02, 16-

18) 

     2. ประธานสาขาวิชาไดกำกับและติดตาม การจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.๓) และให

อาจารยผูสอนสง มคอ.๓ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยประธานสาขาวิชาจะติดตามกอน

ถึงกำหนดเวลาสงหนึ ่งสัปดาหเพื ่อไมใหเกิดความผิดพลาด และสาขาวิชามีแนวทาง

บริหารจัดการ กรณีที่อาจารยผูสอนสง มคอ.3 ไมทันตามเวลาที่กำหนด ตองมีการจัด

ประชุมสาขาวิชาและใหอาจารยผูสอนชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมสามารถสง มคอ.3 ไดทันตาม

เวลาที่กำหนด และหารือแนวทางแกไข หลังจากน้ัน สาขาวิชาทำบันทึกช้ีแจงเหตุผลและ

นำเขากรรมการบริหารคณะตอไป 

    3. หลังจากผานกำหนดสง มคอ.3 สาขาวิชามีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อ

ประเมินผลและประสทิธิภาพของระบบจดัสงมคอ.3 เพื่อหาขอสรุป และนำผลที่ไดไปปรบั

ใชในปการศึกษาถัดไป 

    4. หลังจากสิ้นภาคการศึกษา สาขาวิชาตองมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ที่

เกี่ยวกับสาระเน้ือหาในรายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนรูวาเปนไปตาม มคอ.3 และ 

มคอ 4 หรือไม เพื่อนำขอเสนอแนะที่ไดไปรายงานผลการดำเนินการใน มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7  

     ผลการดำเนินงานในป 2564 พบวา 

         1. อาจารยประจำหลักสูตร ทกุทาน ไดจัดทำ หรือ ปรับปรงุมคอ.3 ตามมติที่

ประชุมและสง มคอ.๓ ในรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 ในระบบบริการ

การศึกษาครบถวนทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดแจก มคอ.3 ฉบบัยอ 

ใหกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 

        2. จากการประชุมการกำหนดผูสอน ประธานสาขาวิชาที่ไดนำขอเสนอแนะจาก

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ และการประเมิน SAR ในป 2563 ที่ผานมา ผูทรงคุณวุฒิได

เสนอแนะใหมีการเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนแบบ problem based หรอื project 

based learning  การบรูณาการความรูรวมกบังานวิจัยและ การบูรณาการกบับริการ

วิชาการ โดยสอดคลองกับเน้ือหาที่มีความเฉพาะดานทางดานวัสดุ ดังน้ันในป 2564 ที่

ประชุมจึงมีมติใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ เพิ่มการจดัการเรียนการสอนแบบ 
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problem based หรอื project based learning    การบรูณาการความรูรวมกบั

งานวิจัยและ การบรูณาการกบับริการวิชาการ ในหัวขอเน้ือหาที่มีความเฉพาะดาน

ทางดานวัสดุ และใหระบุไวในแผนการสอน (มคอ.3)   

      3. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาในปทีผ่านมา (2563) เพื่อประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน และการใหคำแนะนำเรื่องการลงทะเบียน

ของนักศึกษาในป 2564  

     

     ผลการดำเนินงานในป 2564 ดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมการจัดการเรียน

การสอนแบบ problem based หรือ project based learning    การบูรณาการ

ความรูรวมกับงานวิจัยและ การบูรณาการกับบริการวิชาการ   

             พบวา ในป 2564  ทางมหาวิทยาลัยเริ่มใหมีการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนเน่ืองจากสถานการณ covid-19 การจัดกิจกรรมในหองเรียนสวนใหญเปนแบบ

ออนไลน คณาจารยไดลงความเห็นใหอาจารยผูสอนสอดแทรกกจิกรรมเพื่อพฒันาทักษะ

ดังกลาว ทั้งในรูปแบบ problem based learning หรือ project base learning 

การบรูณาการความรูรวมกบังานวิจัยและ การบูรณาการกบับริการวิชาการ ตัวอยาง

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based learning  และมีการ

สอดแทรกใหนักศึกษาไดฝกทักษะดังกลาว ไดแก 

        รายวิชาวัสดุเชิงประกอบ  

         รายวิชาวัสดุเชิงประกอบไดมีการเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ Up Cycling การใชวัสดุจาก

ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ถูกใชงานแลว เพื่อสรางสิ่งใหม ซึ่งแตกตางจากการ Recycle และให

นักศึกษาคนควาการพัฒนาวัสดุทีส่อดคลองกบัโมเดลของ BCG ที่ประกอบดวย เศรษฐกิจ

หลัก 3 ดาน เศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy)  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนทีต่องการในปจจุบัน ให

นักศึกษานำเสนอผานการเรียนออนไลนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับดีมาก นักศึกษาไดมีขอคิดเห็นวา

กิจกรรมน้ีทำใหทราบถึงการพัฒนาวัสดุที่สงผลตอเศรษฐกจิ (วด.20) 

         ในรายวิชา เทคโนโลยีการเคลือบผิว อาจารยผูสอนใหนักศึกษา ออบแบบ

ผลิตภัณฑพรอมกบัมกีารเคลือบผิวทีเ่หมาะสมกับผลิตภัณฑน้ันๆ ในหัวขอ “ผลิตภัณฑ

ของฉัน” โดยตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ อยางรอบดานและเหมาะสม เชน ชนิดวัสดุ 

สภาพแวดลอมการใชงาน วิธีการเคลือบทีเ่หมาะสม ตนทุนการผลิต และ การขาย เปน

ตน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับดีมาก (วด.21) 

         ในรายวิชาสัมมนาทางวัสดุศาสตร อาจารยผูสอนไดอบรมการสืบคนงานวิจัย การ

แปรผลและสรางกราฟ และมีการอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการ และ



หลงัจากน้ันอาจารยใหนักศึกษาไดสบืคนงานวิจัย ฝกวิเคราะหและอธิปรายงานวิจัยหนา

ช้ันเรียน จากกจิกรรมดังกลาวนักศึกษามีความพึงพอใจตอกจิกรรมเปนอยางมากและมี

ความกลาแสดงออกและมั่นใจที่จะนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการมากข้ึน (วด.32) 

         ในรายวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ มีการบรูณาการรวมกับงานวิจัยใน

หัวขอ การศึกษาอิทธิพลการเจือ Sb2O3 ที่สงผลตอสมบัติไดอิเลก็ทรกิของแบเรียมไททา

เนต โดยมีกิจกรรมการใชโปรแกรม image J ในการวิเคราะหภาพ SEM ขนาดเกรน หา

พื้นที่ หาขนาดรูพรุน เปนตน 

         ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสำหรับนักศึกษาไดมีการฝกอบรม

เพิ่มเติมเรื่องการสรางกราฟขอมลูสำหรบังานเชิงวิชาการ การคนความาตรฐานผลิตภัณฑ

และสทิธิบัตร การคำนวณทางดานสถิติเพือ่การวิจัย รวมถึงการเชิญวิทยากร มาให

คำแนะนำในการเตรียมเรซเูมออนไลน สำหรับการย่ืนสมัครการฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาและการย่ืนสมัครงานในอนาคต และการเทคนิคการสัมภาษณงาน

เบื้องตน นอกจากน้ียังมีการอบรมการใชโปรแกรมอื่นๆ เชน canvas และ videomaker 

เพื่อเตรียมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑหรือช้ินงานที่นักศึกษาไดลองทำใน

หองปฏิบัติการเผื่อเผยแพรใหแกผูทีส่นใจ  (วด.05) 

       นอกจากน้ีจากการประเมินของทักษะของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในปที่

ผานมาพบวานักศึกษาเขาไปฝกประสบการณในหนวยงานการตรวจสอบคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพซึง่ตองมีความรูเรื่องเครือ่งมือวัดและการอานแบบ จากขอเสนอแนะของ

ผูประกอบการ ในรายวิชาน้ีจึงไดมีการอบรมทกัษะดานเครือ่งมือวัด การอานแบบ และ

สถิติเกี่ยวกบัการสุมตัวอยางวิเคราะห และไดประสานกับอาจารยผูสอนในรายวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ใหเนนเน้ือหาเรื่องการออกแบบ การเขียนแบบ และการอานมาตรา

สวนในการออกแบบผลิตภัณฑใหแกนักศึกษาอีกดวย  

          รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project based learning รวมกับ

บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ไดแก 

          รายวิชาวัสดุศาสตรในชุมชนทองถ่ินและในโรงงานอตุสาหกรรม (วด.26) โดยมี

อาจารย ดร.วรวดี สุชัยยะเปนผูรบัผิดชอบรายวิชา แตไดมีการจัดกจิกรรมใหอาจารย

ผูสอนทานอื่น คือ อาจารย ดร.เจรญิพร โชคบริบาล และอาจารย ดร.สุธาทิพย ทองเลม 

เปนทีป่รกึษาในกิจกรรมอื่นๆ ดวย โดยรายวิชามีวัตถุประสงคใหนักศึกษาหาโจทยปญหา

พิเศษและมีแนวทางที่นำความรูดานวัสดุศาสตรมาใชแกไขปญหาในชุมชนหรือใน

ภาคอุตสาหกรรม ในป 2562 ทางสาขาวิชาไดวางระบบกลไกของรายวิชาน้ี ใหนักศึกษา

ไดลงไปสำรวจและสอบถามปญหาเพื่อที่ชุมชนตองการใหแกไข และนำปญหาเหลาน้ัน

กลับมาวางแผนโดยมีอาจารยในสาขาวิชาเปนทีป่รกึษา โดยกิจกรรมในรายวิชาน้ี ได

ผลลัพธตอยอดมาเปนโครงงานวิจัยของนักศึกษา เชน การกำจัดเศษตนกลวยเหลือทิง้ใน
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พื้นที่ มาเตรียมเปนนาโนเซลลูโลส การเพิม่มลูคาสมุนไพรในทองถ่ิน โดยนำมาสกัดเปน

น้ำมันหอมระเหย  และนำสมุนไพรที่ไดเตรียมเปนผลิตภัณฑมารคใตตา  

           ในป 2564 ทางสาขาวิชาไดสงคณาจารยไปอบรมการเปนโคชวิศวกรสังคมจึงนำ

เครื่องมือวิศกรสังคมมาบรูณาการรวมกับกิจกรรมในรายวิชา โดยมีการสอบถามความ

ตองการในชุมชนและโรงเรียน พบวา ทางโรงเรียนในเขตพื้นอำเภอชัยบาดาลอยากใหจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดสวางอารมณ 

เพื่อเพิ่มพูนความรูและเพิ่มมลูคาใหแกวัสดุเหลือทิ้งและสมุนไพรในชุมชน นักศึกษาจึงได

มีการสำรวจพื้นที่ พบวามีตนกลวยเหลือทิ้งเปนจำนวนมาก และสมุนไพรทีม่ีในทองถ่ิน 

เชน มะกรูด และตระไคร ปลูกอยูเปนจำนวนมาก จึงไดมกีารจัดกจิกรรม การเตรียม วัสดุ

ธรรมชาติแปรรปูสูผลิตภัณฑ เชน  

        - การนำวัสดุเหลือทิ้งใบกลวยแหงมาทำเปนภาชนะ ความรูการทำกระดาษสาจาก

ตนกลวยซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้ง ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ   

        - การเตรียมยากันยุงจากพืชสมุนไพรในทองถ่ินคือเปลือกมะกรูด ทีป่รกึษา

โครงการ อ.ดร.เจริญพร โชคบรบิาล 

        - การพัฒนาผลิตภัณฑกันแมลงจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ไดจากพืชสมุนไพร

ในชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม  

 โดยกจิกรรมดังกลาวไดรบัเงินสนับสนุนจากโครงการ โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

และ โครงการศาสตรพระราชา  

       - การพฒันาน้ำยาซักผาและบรรจุภัณฑสำหรบัน้ำยาซกัผารวมกับสาขาวิชา

เครื่องสำอางค ของชุมชนวัดลำพระองค แขวงลำผักชี เขตหนองจอก โดยไดรับทุน

สนับสนุนการจัดกจิกรรมจากโครงการยุวพัฒนรักษถ่ินของธนาคารออมสิน 

        จากการจัดกิจกรรมดังกลาวพบวา ผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 5-6 จำนวน 40 คน ของโรงเรียนวัดสวางอารมณ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

เนื่องจากนกัเรียนไดองคความรูและไดฝกปฏิบัติจริง เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน กิจกรรม

ดังกลาวเปนที่พึงพอใจและไดรับการตอบรับเปน จึงมีโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม 

ติดตอมาใหทางสาขาวิชาเขาไปชวยจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูในแกนักเรียนในเขต

พื้นที่อำเภอชัยบาดาลอีก 3 โรงเรียน ในเขต ต. ทาดินดำ อำเภอชัยบาดาล 

        นอกจากน้ีอาจารยและนักศึกษา โดยไดนำผลงานจากการจัดการเรียนการสอนไป

บูรณาการกับการบริการวิชาการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอในชองทางออนไลนตางๆ เชน 

tiktok และ facebook ใหแกผูที่สนใจ เชน องคความรูในการเตรียมผลิตภัณฑเครื่อง

หอม และกระดาษสาจากเปลือกกลวย  



 อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางดานวัสดุ

ศาสตร เนื่องจากในสภาวะการแพรระบาดของ covid-19 การจัดการเรียนการสอนเปน

แบบออนไลน และอาจารยผู สอนทุกรายวิชามีงานหรือโจทยปญหาใหนักศึกษาให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติ จึงเปนสาเหตุใหนักศึกษามีภาระงานที่ตองสงอาจารยเปนจำนวน

มาก จึงทำใหรายวิชาสัมมนาที ่ตองมีหัวขอใหนักศึกษาคนควา วิเคราะหงานวิจัยที่

เผยแพร ทำไดลาชา และสงงานนำเสนอชา จึงเปนผลใหเกรดในชวงแรกของนักศึกษาทั้ง

ชั้นเรียนได I  แตเมื่อมีการสงงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางอาจารยผูสอน

ไดแกเกรดใหแกนักศึกษาเปนที่เรียบรอย 

       - สวนการจัดกจิกรรมแบบ Problem base และ project base  ที่แทรกใน

รายวิชาไดมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบ ใชแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อัดคลิป 

ถายทอดสด หรอืทำสื่อสิง่พิมพ เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชา 

      ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project 

based learning รวมกับบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุป

ไดดังตาราง 

กิจกรรมในรายวิชาตางๆ  จำนวน 

ผูประเมิน 

ระดับความพึง

พอใจ เฉล่ีย ป 

2564 

1. รายวิชาวัสดุเชิงประกอบ4153306   

กิจกรรมเรียนรูเก่ียวกับ BCG Model และ UP 

Cycling 

5 4.53 

2. รายวิชากิจกรรม สัมมนาทางดานวัสดุศาสตร 

อบรมการสืบคนงานวิจัย การแปรผลและสรางกราฟ 

และมีการอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานในเชิง

วิชาการ 

5 4.68 

3. รายวิชาเทคโนโลยีการเคลือบผิว 

กิจกรรมผลิตภัณฑของฉัน 

5 4.6 

4. รายวิชาวัสดศุาสตรในชุมชนทองถิ่นและในโรงงาน

อุตสาหกรรม 4153901 ควบคูกับกิจกรรมบริการวิชาการ 
  

  4.1 กิจกรรมบริการวิชาการการนำวัสดุเหลือทิ้งใบกลวยแหง

มาทำเปนภาชนะ ความรูการทำกระดาษสาจากตนกลวยซ่ึง

เปนวัสดุเหลือทิ้ง ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ   

10 4.53 

 4.2  - การเตรียมยากันยงุจากพืชสมุนไพรในทองถิ่นคือเปลือก

มะกรูด ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

10 4.52 
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5. รายวิชาการความพรอมการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

4153801 การเชิญวิทยากร มาใหคำแนะนำในการเตรียมเรซู

เมออนไลน สำหรับการยื่นสมัครการฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาและการยื่นสมัครงานในอนาคต และสัมภาษณ

งานเบ้ืองตน 

10         4.64 

 

         นอกจากนี้จากการประชุมการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนนี้ในป 2563 

ท่ีผานมา พบปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับทักษะและปญหาดาน

อ่ืนๆ  ไดแก  

      1) นักศึกษายังคงมีเรื่องมีปญหาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชน การสืบคน

ขอมูลดานวิทยาศาสตร เชน วิธีการสืบคนงานวิจัย การแปลผลการวิเคราะหการสราง

กราฟ  การเตรียมการนำเสนอผลงาน  

      2) เนื ่องจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร เปดรับนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวาที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร จึงทำใหนักศึกษามีพื้นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมแนน 

ถึงแมทางสาขาวิชาวัสดุศาสตรไดมีการจัดโครงการสอนเสริมทักษะเพื่อปรับพื ้นวิชา

ดังกลาว แตพบวายังคมีนักศึกษารหัส 61 มีการถอนรายวิชาเรียนหลายตัว ไดแก วิชา

ภาษาอังกฤษวิชาเคมี 2 และติด E วิชาแคลคูลัส และนักศึกษารหัส 62 มีการถอนรายวิชา 

วิชาเคมี 2 และ วิชาแคลคูลัส ในป 2563  

            

        ผลการดําเนินงาน ในป 2564 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว สาขาวิชาไดมีการวาง

ระบบและกลไกในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตั้งแตป 2562

และมีการปรับกระบวนการตามบริบทของปญหาของนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ เพื่อปองกัน

ปญหาการลดจํานวนการคงอยูของนักศึกษา โดยมีกลไกและระบบดังน้ีไดแก 1) การนํา

ผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษามาหารือในที่ประชุม หาแนวทางในการ

จัดกิจกรรมเสริมความรู ใหแกนักศึกษาที ่มีพื ้นฐานออนและการใหคําปรึกษาในการ

ลงทะเบียนรายวิชาที่นักศึกษาถอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

          2) แบงหนาที่และมอบหมายงานใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การจัด

กิจกรรมเสริมทักษะ  การใหคําปรึกษานักศึกษาในการลงทะเบียน  การติดตามและการ

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  

 

การดําเนินงานเรื่องการจัดการปญหาดังกลาวในป 2564 มีดังน้ี 

           - ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาไดมีการฝกอบรมเพิ่มเติม

เรื่องการสรางกราฟขอมลูสําหรบังานเชิงวิชาการ การคนความาตรฐานผลิตภัณฑและ



สิทธิบัตร การคํานวณทางดานสถิติเพื่อการวิจัย รวมถึงการเชิญวิทยากร มาใหคําแนะนํา

ในการเตรยีมเรซเูมออนไลน สําหรบัการย่ืนสมัครการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกจิ

ศึกษาและการย่ืนสมัครงานในอนาคต และการเทคนิคการสมัภาษณงานเบื้องตน 

นอกจากน้ียังมีการอบรมการใชโปรแกรมอื่นๆ เชน canvas, videomaker เพื่อ

เตรียมการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑหรือช้ินงานที่นักศึกษาไดลองทําในหองปฏิบัติการ

เผื่อเผยแพรใหแกผูทีส่นใจ  

     - รายวิชาสัมนาทางดานวัสดุศาสตรไดไดมีการจัดอบรมการสบืคนขอมลูทางดาน

วิทยาศาสตร การคนควางานวิจัยผานฐานขอมูล  และมีการใหนักศึกษาลองคนควา

งานวิจัยดานวิทยาศาสตรดวยตนเองผานฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรบั และนําเสนองานวิจัย

ที่คนความาได 

  

- ผลลัพธที่ไดจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทกัษะในดานตางๆ 

ใหแกนักศึกษาป 2564 พบวา 

         • หลังจากการอบรมพบวานักศึกษาสามารถคนควางานวิจัย วิเคราะหขอมูล และ

เตรียมผลการทดลองเปนขอมูลเชิงวิชาการ สามารถสรางกราฟผลการทดลองที่มีความ

ซับซอนได และสามารถเตรียมการนําเสนองานวิจัยในรายวิชาสัมมนาทางดานวัสดุศาสตร

และปญหาพิเศษในรายวิชาโครงงานดานวัสดุศาสตรได   

• ปญหารายวิชาที่นักศึกษาตกคาง พบวา ไดมีการปรับตารางการลงทะเบียน

เรียนของนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดวางแผนลําดับการลงทะเบียน

เรียนราวิชาที่ถอนตามความยากงาย และเวลาใหเหมาะสม โดยใหคําแนะนําในการ

ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนในภาคการศึกษา 1/2563  

และไดทําบันทึกขอความขอใหนักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียนฝกงานในชวงภาคฤดูรอน

เปนเวลา 3 เดือน และในวันเปดภาคการศึกษา 1/2564 ใหนักศึกษารหัส 2564 สามารถ

ลงทะเบียนรายวิชา แคลคูลัส ซึ ่งจะเปดในภาคการศึกษาตนเทานั้น ในระหวางภาค

การศึกษา 1/2564 สาขาวิชาไดมีการสอนเสริมในรายวิชาแคลคูลัส เพื่อเปนความรูเสริม

ในอีกทางหน่ึง  และใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมี 2 ในภาคการศึกษา 2/2564  

หลังจากการจัดการปรับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและจัดกิจกรรมสอนเสริมควบคู จึงทํา

ใหนักศึกษารหัส 61 สอบผานรายวิชาดังกลาว และสามารถจบการศึกษาภายใน 4 ป 

ตามที่ระยะเวลาของมหาวิทยาลัยกําหนดได  

การประเมินผลลัพธเชิงประจักษจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนขางตนที่

พัฒนาตอเน่ืองในป 2563และ ป 2564 สามารถสรุปไดดังตาราง 
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รายวิชา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในป 2563 

และพัฒนาตอเน่ืองในป 

2564 

ผลเชิงประจักษท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน 2563-2564 

รายวิชาวัสดุศาสตรในชุมชน

ทองถิ่นและในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

4153901 

- กิจกรรมเรียนรูเก่ียวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชนการตั้งสมมติฐาน และการ

ตั้งโจทยปญหา เพื่อหาโจทยใน

การลงพื้นที่ชุมชน 

- การใชทักษะและเครื่องมือ

วิศวกรสังคม  

 

- จากกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวิชาสามารถตอ

ยอดจากโจทยในพื้นที่ทำให

สาขาวิชามีโครงการบริการ

ศาสตรพระราชา 1 โครงการ 

คอืการสกัดน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกมะกรูดซ่ึงเปนพืช

สมุนไพรในทองถิ่น 

ผูรับผิดชอบโครงการ อ.ดร.สุธา

ทิพยทองเลม (ป 2564) 

- จากกิจกรรมการเรียนการ

สอนสามารถตอยอดมาเปน

โครงงานในรายวิชาโครงการ

ดานวัสดุศาสตรของนักศึกษา

ช้ันปที่ 4 จำนวน 4 เรื่อง (ป 

2563) 

1) การสกัดน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกมะกรูด 

2) การเตรียมนาโนเซลลูโลส

จากกาบกลวยวัสดุเหลือทิ้งใน

เขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด 

3) การเตรียมกระดาษสาจาก

กาบกลวยเหลือทิ้งในเขตพื้นที่

อำเภอชัยบาดาล 

4) การเตรียมคารบอกซีเมทิล

เซลลูโลสจากกาบกลวยเหลือ

ทิ้ง 

ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด 

- นักศึกษาช้ันปที่ 4 ไดเขารวม 

โครงการยุวพัฒนรักษถิ่นของ

ธนาคารออมสิน ในโครงการ

การพัฒนาน้ำยาซักผาและ

บรรจุภัณฑสำหรับน้ำยาซักผา

รวมกับสาขาวิชาเครื่องสำอางค 



ของชุมชนวัดลำพระองค แขวง

ลำผักชี เขตหนองจอก  

- นักศึกษาช้ันปที่ 4 สามารถ

จัดกิจกรรมเผยแพรบริการ

วิชาการใหแกผูที่สนใจใน

รูปแบบออนไลนได เชน การ

จัดทำวิดีโอเผยแพรความรูการ

สกัดน้ำมันหอมระเหยและการ

ทำกระดาษสาอยางงาย 

รายวิชาวัสดุเชิงประกอบ

4153306 

กิจกรรมเรียนรูเก่ียวกับ BCG 

Model  

และ UP Cycling  

- นางสาวจันทนิภา จันดาแสน 

และนายพงศกร ธาราพันธ 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 มีหัวขอ

โครงงานเก่ียวกับ BCG model 

-zero waste ดานการเกษตร 

และไดขอทุนอุดหนุนการวิจัย

จากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร (ป 2563)  

- ไดนำเสนอผลงานที่การ

ประชุมผลงานในงานประชุม

วิชาการทางดาน

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสถาปตยกรรม

ศาสตร ครั้งที่ 12 ประจาป 

2564 (ESTACON 2021) ใน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  

(online) 

รายวิชาสัมมนาทางดานวัสดุ

ศาสตร 4153902 

ในรายวิชาสัมมนาทางวัสดุ

ศาสตร อาจารยผูสอนไดอบรม

การสืบคนงานวิจัย การแปรผล

และสรางกราฟ และมีการ

อบรมเทคนิคการนำเสนอ

ผลงานในเชิงวิชาการ 

-นักศึกษาสามารถสรางกราฟ 

สืบคน และสามารถนำเสนอ

งานเชิงวิชาการได โดย 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวน 2 

คนไดเขารวมนำเสนอผล

โครงการดานวัสดุศาสตรที่งาน

ประชุม วิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 

12 ประจาป 2564 (ESTACON 

2021) 
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รายวิชาการความพรอมการ

เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 4153801 

- มีการอบรมการใชโปรแกรม

อ่ืนๆ เชน canvas, 

videomaker เพื่อเตรียมการ

นำเสนอผลงานผลิตภัณฑหรือ

ช้ินงานที่นักศึกษาไดลองทำใน

หองปฏิบัติการเผ่ือเผยแพร

ใหแกผูที่สนใจ 

 

- การเชิญวิทยากร มาให

คำแนะนำในการเตรียมเรซูเม

ออนไลน สำหรบัการยื่นสมัคร

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาและการยื่น

สมัครงานในอนาคต และการ

เทคนิคการสัมภาษณงาน

เบื้องตน 

- นักศึกษาช้ันปที ่4 สามารถ

จัดกิจกรรมเผยแพรบริการ

วิชาการใหแกผูที่สนใจใน

รูปแบบออนไลนได เชน การ

จัดทำวิดีโอเผยแพรความรูการ

สกัดน้ำมันหอมระเหยและการ

ทำกระดาษสาอยางงาย 

 

- นักศึกษารุน 63 และ 64 

สามารถเตรียมเรซูเมออนไลน

สำหรับการยื่นสมัครงานได 

และนักศึกษารุน 63 สามารถ

เขาทำงานดานวัสดุศาสตรและ

สายงานที่เก่ียวของไดรอยละ 

80 

 
 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

สาขาวิชามี ระบบ มีกลไก มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบติั/ดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน มผีลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม ที่เห็นได
ชัดเจน คือ  

1. การบริหารความเสี่ยงของอาจารยผูสอนในรายวิชาเฉพาะดาน มีการวางแผนและนำมาใช และปรุง
กระบวนการจนเมื่อเกิดปญหาการเปลี่ยนอาจารยผูสอนก็สามารถแกปญหาไดทันทวงท ี

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการ การติดตามและประเมินผลพฒันาตอเน่ืองในป 

2563และ ป 2564และมีผลลัพธเชิงประจกัษ 

3. การจัดการเรียนการสอนรวมกบัการบริการวิชา เห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมจากการไดเครือขาย
โรงเรียนในพื้นที่บริการวิชาสำหรบัจัดกจิกรรมในภาคการศึกษาถัดไป 

4. การจัดการการเรียนสอน เรื่องปรับตารางเรียนและการจัดโครงการสอนเสริมของนักศึกษาเพือ่ใหชวย
ลดการสูญเสียจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชา 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ

เปาหมาย  

5 -ระบบ มกีลไก 5 
บรรลุ

เปาหมาย 



-มีการนำระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

- มีการ

ปรับปรงุ/พฒันา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจาก

การปรับปรงุเห็น

ชัดเจนเปนรปูธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดี

ไดชัดเจน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5 

1. การบริหารความ

เสี่ยงของอาจารยผูสอนใน

รายวิชาเฉพาะดาน มีการ

วางแผนและนำมาใช และ

ปรุงกระบวนการจนเมื่อเกิด

ปญหาการเปลี่ยนอาจารย

ผูสอนก็สามารถแกปญหาได

ทันทวงท ี

5 บรรล ุ
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2. กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนมี

กระบวนการ การติดตาม

และประเมินผลพฒันา

ตอเน่ืองในป 2563และ ป 

2564และมีผลลพัธเชิง

ประจักษ 

3. การจัดการเรียน

การสอนรวมกบัการบริการ

วิชา เห็นผลชัดเจนเปน

รูปธรรมจากการไดเครือขาย

โรงเรียนในพื้นที่บริการวิชา

สำหรับจัดกิจกรรมในภาค

การศึกษาถัดไป 

4. การจัดการการ

เรียนสอน เรือ่งปรบัตาราง

เรียนและการจัดโครงการ

สอนเสรมิของนักศึกษา

เพื่อใหชวยลดการสูญเสีย

จำนวนนักศึกษาใน

สาขาวิชา 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3   การประเมินผูเรยีน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑการประเมิน 



 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

          การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดกำหนดกลไกการประเมินฯ ตามกลไกใน 

มคอ.2 เริ่มตั้งแตอาจารยผูสอนตองกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล

วด 01 

วด 19 รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ
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การเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชา  และนำเกณฑ

การประเมินไประบุรายละเอียดไวใน มคอ.3 ใหชัดเจน เกณฑสำหรับการประเมิน

ผูเรียนมี 5 ดาน ไดแก ทักษะทางความรู ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งไดมาจากการเก็บคะแนน 

3 สวน คือ คะแนนคุณธรรมจริยธรรม คะแนนระหวางภาค และคะแนนสอบปลาย

ภาค และอาจารยผูสอนไดกำหนดใหคะแนนคุณธรรมจรยิธรรมมคีารอยละ 10 ทุก

รายวิชา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา รายงานผลการดำเนินงานใน 

มคอ.5 และในที่ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 

          ในป 2562และ2563 ที ่ผ านมา พบปญหานักศึกษาวัสดุศาสตร ดาน

ความรู และทักษะทางปญญาปญหาที ่พบคือนักศึกษาบาง เนื ่องจากมีพื ้นฐาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษที่ต่ำ เมื่อเรียนรายวิชาเฉพาะนักศึกษายัง

ไมสามารถนำความรูพื้นฐานเหลานี้มาประยุกตใชในวิชาขั้นสูงได ดานคุณธรรม

จริยธรรม บางคนไมมาเรียน ขาดเรียนบอย ทำใหนักศึกษาไมสามารถสงงานไดทน

ตามกำหนด จึงทำใหนักศึกษาไมมีคะแนนกิจกรรมสวนนี้ หรือไดรับเกรดผลการ

เรียน I เพราะไมสงงานที่อาจายมอบหมายให ปญหาดานพบวานักศึกษาหลายคน

ที่ยังมีปญหาดานการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลดานวิทยาศาสตรหรือ

วิชาการ เชน ไมรูจักแหลงขอมูลที่ใชสืบคนบทความวิจัย หรือเว็บไซดที่นาเช่ือที่ใน

การนำบทความวิทยาศาสตรมาใหขอมูล  รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการแปรผล

และการวิเคราะหผล การสรางกราฟเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ และการนำเสนอ

ผลงานเชิงวิชาการ 

           การนำผลการประเมินในปที่ผานมาเพื่อมาปรับปรุง การประชุมอาจารย

ผูสอนในสาขาวิชาในป 2564 ไดนำผลจากการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ในป 2563 (จากการประเมินคุณภาพการศึกษา และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ) มี

มติใหอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา

ตามที่ระบุไว ในมคอ.2 (เกณฑการประเมินผูเรียน 5 ดาน)  และประเมินผลการ

เรียนรูจากจากการเก็บคะแนน 3 สวน คือ คะแนนคุณธรรมจริยธรรม คะแนน

ระหวางภาค และคะแนนปลายภาค และยังมีการเพิ่มสัดสวนในการเก็บคะแนน

ระหวางภาคมากขึ ้น เชน ใหมีการสอบยอยเพิ ่มขึ ้น เพื ่อลดปญหารายวิชาที่มี

เน้ือหาเยอะ ลดภาระในการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา โดยระบุเกณฑคะแนน

สอบยอยไวใน มคอ.3 (วด01)  

         ในการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม การประเมินคะแนนคุณธรรม

จริยธรรมมีหลายวิธี เชน การเช็คช่ือการตรงตอเวลาและใชการสังเกตพฤติกรรมใน

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร ครั้ง 

2/2565 

วด 11  การประเมิน

คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

หลักสูตรวิทยา 

         ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร        

         ประจำป

การศึกษา 

2564 

วด 28  รายงานสรปุผล

การดำเนิน

โครงการนิเทศ

นักศึกษาฝกงาน

ในสถาน

ประกอบการ 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 



ชั้นเรียน เปนตน งานตามกำหนด จึงทำใหคะแนนคุณธรรมจริยธรรมนอย สวน

การประเมินผลการเรยีนรูอีก 4 ดาน มีการประเมินโดยใชการเก็บคะแนนระหวาง

ภาค และสอบปลายภาค ในการเก็บคะแนนระหวางภาค จะมีการบาน งานกลุม 

และการสอบยอย ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  และมีการเกณฑคะแนนใน

สวนของกิจกรรมที ่ส งเสริมดานการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลดาน

วิทยาศาสตรหรือวิชาการ รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการแปรผลและการวิเคราะห

ผล การสรางกราฟเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ และการนำเสนอผลงานหนาช้ัน

เรียนเพิ่มข้ึน เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มทักษะดังกลาว 

          ผลการดำเนินงานในป 2564 พบวา  

          ในป 2564  ทางมหาวิทยาลัยเริ่มใหมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

        - ทักษะทางความรูและทักษะทางปญญา สาขาวิชาวัสดุศาสตรมีการสอน

เสริมวิชาความรูดานวิทยาศาสตร เชน คณิต เคมี รายวิชาพื้นฐานวัสดุศาสตร และ

วิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชามีเก็บคะแนนระหวางภาค

รวมกับการสอบเก็บคะแนนยอยมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาสามารถสอบผานทุก

รายวิชาที ่เปดในป 2563 และไมมีการถอนรายวิชา และทำใหการคงอยู ของ

นักศึกษารหัส 61 และ 62 นักศึกษาสามารถสอบผานเกณฑการประเมินได โดยไม

มีนักศึกษาสอบไมผานหรือติด E ในรายวิชาที่เปดในป 2564 อยางไรก็ตามแม

นักศึกษาจะสอบผานเกณฑในป 2564 แตพบวานักศึกษายังคงมีพื ้นฐาน

วิทยาศาสตรที่ต่ำ ทำใหบางหัวขอทำคะแนนสอบไมดีนัก สาขาวิชาตองมีการจัด

โครงการสอนเสริมดานวิทยาศาสตรใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตรอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้จากการวางแผนการลงทะเบียนเรียนรวมกับการจัดโครงการ

สอนเสริมใหแกนักศึกษายังทำใหนักศึกษารหัส 61 ที่มีการถอนรายวิชาเรียนถึง 3 

วิชา สามารถจบในปการศึกษา 2/2564 ได 

              

             -ในการประเมินทักษะดานบุคคลและความรับผิดชอบ ในรายวิชาที่เปด

สอนในป 2563 มีการเสร ิมกิจกรรม project base หร ือ problem based 

learning ใหนักศึกษาไปคนควาหาความรูดานวัสดุศาสตรเฉพาะทาง และนำผลที่

ไดจากกิจกรรมน้ีมาตอยอดในการจัดกิจกรรมบรกิารวิชาการของสาขาวิชา ซึ่งจะมี

ทั้งการใหทำเปนรายบุคคล และทำงานเปนกลุม จากการประเมินทักษะดานบุคคล

และความรับผิดชอบจากรายวิชาเรียนและกิจกรรมบริการวิชาการที่จัดขึ้นใน

สาขาวิชา พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนนักศึกษามีปญหาในการ

ติดตองานประชุมงาน เนื่องจากนักศึกษาบางคนไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต และ

นักศึกษายังขาดทักษะเรื ่องการประชุมรวมกลุ มแบบออนไลนจึงทำใหงานที่

ประจำปการศึกษา 

2564 
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มอบหมายบางอยางไมตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในบางกิจกรรมอาจารยผูสอนใน

รายวิชาไดมีการปรับกิจกรรมเปนแบบผสมผสาน ทั้งแบบทำงานรวมกนัเปนกลุม

ในชั ้นเรียนออนไลนในคาบเรียน และงานเดี่ยวที ่เปนการบาน ทำใหนักศึกษา 

นักศึกษาวัสดุศาสตร ช้ันปที่ 3 และ 4 สามารถทำงานกลุมแบบออนไลนไดดี มีการ

วางแผนและรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมได เชน มีการแบงหนาที่ในการทำงาน 

และทำงานเสร็จตามเวลา โดยเฉพาะในรายวิชาวัสดุศาสตรในชุมชนทองถิ่นและ

โรงงานอุตสาหกรรม พบวา จากการจัดกิจกรรมแบบใหเด็กเปนศูนยกลางและ

อาจารยเปนโคช โดยใชเครื่องมือของวิศวกรสังคม พบวา นักศึกษาสามารถทำงาน

เปนกลุมโดยมีการประชุมเตรียมงานแบบผสมผสานทั้งออนไลนและ onsite และ

จัดกิจกรรมบริการวิชา ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี และยังสามารถสรางเครือขาย

โรงเรียนในพื้นที่เขตรับผิดชอบบริการในชุมชนได 

             นอกจากนี ้ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มีการ

ประเมินทักษะดานบุคคลและความรับผิดชอบจากสถานประกอบพบวาผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก นักศึกษารหัส 61 สามารถทำงานรวมกับเพื่อนรวมงาน 

รุนพี่ในที่ทำงาน และพี่เลี้ยงไดเปนอยางดี ทำงานตามที่ไดรับมอบหมายได มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับ  

          ในการประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

           ในป 2563 ที่ผานมา พบวานักศึกษาหลายคนที่ยังมีปญหาดานการใช

เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลดานวิทยาศาสตรหรือวิชาการ เชน ไมร ู จัก

แหลงขอมูลที่ใชสืบคนบทความวิจัย หรือเว็บไซดที่นาเชื่อที่ในการนำบทความ

วิทยาศาสตรมาใหขอมูล  รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการแปรผลและการวิเคราะห

ผล การสรางกราฟเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ ดังน้ันในป 2563 สาขาวิชาไดมีการ

จัดอบรมและจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกใชเทคโนโลยีในการนำเสนอ

สอดแทรกในกิจกรรมของรายวิชาและมีหัวขอในการประเมินคะแนนกิจกรรมให

นักศึกษาเพิ่มข้ึน ผลการประเมินพบวาหลังจากการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่

มีการสอดแทรกหัวขอการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล แปรผล สรางกราฟ 

และนำเสนอทางวิทยาศาสตร นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

สรางกราฟวิทยาศาสตร และนำมาประมวลและนำเสนอผลงานดานวิทยาศาสตร

ไดดี นอกจากน้ียังสามารถนำเสนอผลงานดานวิทยาศาสตรจากการจัดกิจกรรมใน

หองเรียนในรูปแบบคลิปวิดีโอ และสื่อออนไลน เพื่อเผยแพรความรูใหแกคนทั่วไป 

 



           ดานคุณธรรมจริยธรรม ในการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม การ

ประเมินคะแนนคุณธรรมจริยธรรมมีหลายวิธี เชน การเช็คช่ือการตรงตอเวลาและ

ใชการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เปนตน งานตามกำหนด จึงทำใหคะแนน

คุณธรรมจริยธรรมนอย โดยมีสัดสวนเปน 10 คะแนน พบวาในป 2563 มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรอยละ 50 ในชวงแรกที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนนักศึกษาเขาเรียนตรงเวลาตามที่นัดหมาย แตพบวาความสนใจ

หรือมุงมั่นในการเรียนตลอดคาบเรียนนอยกวาการเรียนในช้ันเรียนปกติ อาจารย

ผูสอนไดปรับกลยุทธใหเปดกลองและเรียกถามตอบ หรือใหมีการสอบยอยมากข้ึน 

เพื ่อดึงดุดความสนใจนักศึกษา เมื ่อม ีการปรับมาเรียนในชั ้นเรียน(onsite) 

นักศึกษามีพฤติกรรมมาเรียนสาย นักเรียนบางสงงานชา และเขาหองเรียนสาย จึง

ทำใหคะแนนการคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาบางคนลดลง อาจารยผูสอนจึง

ติดตามพฤติกรรมและสอบถามพบวาสาเหตุที่มาสายและขาดเรียนความเคยชินที่

เรียนจากที่บานหรือหอพักทำใหนักศึกษาไมเรงรีบมาที่มหาวิทยาลัย  

   นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่มีสาขาวิชามีกลไกและมีการพัฒนา

กระบวนการต้ังแตป 2563 - ป 2564 มีผลลัพธเชิงประจักษดังแสดงในตาราง  
รายวิชา กิจกรรมที่จัดข้ึนในป 2563 

และพัฒนาตอเน่ืองในป 

2564 

ผลเชิงประจักษที่เกิดจาก

กิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน 2563-2564 

รายวิชาวัสดุศาสตรในชุมชน

ทองถ่ินและในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

4153901 

- กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชนการต้ังสมมติฐาน และการ

ต้ังโจทยปญหา เพ่ือหาโจทย

ในการลงพ้ืนท่ีชุมชน 

- การใชทักษะและเคร่ืองมือ

วิศวกรสังคม  

 

- จากกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวิชาสามารถตอ

ยอดจากโจทยในพ้ืนท่ีทำให

สาขาวิชามีโครงการบริการ

ศาสตรพระราชา 1 โครงการ 

คือการสกัดน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกมะกรูดซึ่งเปนพืช

สมุนไพรในทองถ่ิน 

ผูรับผิดชอบโครงการ อ.ดร.

สุธาทิพยทองเลม (ป 2564) 

- จากกิจกรรมการเรียนการ

สอนสามารถตอยอดมาเปน

โครงงานในรายวิชาโครงการ

ดานวัสดุศาสตรของนักศึกษา

ชั้นปท่ี 4 จำนวน 4 เร่ือง (ป 

2563) 

1) การสกัดน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกมะกรูด 

2) การเตรียมนาโนเซลลูโลส
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จากกาบกลวยวัสดุเหลือท้ิงใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอปากเกร็ด 

3) การเตรียมกระดาษสาจาก

กาบกลวยเหลือท้ิงในเขตพ้ืนท่ี

อำเภอชัยบาดาล 

4) การเตรียมคารบอกซีเมทิล

เซลลูโลสจากกาบกลวยเหลือ

ท้ิง 

ในพ้ืนท่ีอำเภอปากเกร็ด 

- นักศึกษาชัน้ปท่ี 4 ไดเขารวม 

โครงการยุวพัฒนรักษถ่ินของ

ธนาคารออมสิน ในโครงการ

การพัฒนาน้ำยาซักผาและ

บรรจุภัณฑสำหรับน้ำยาซักผา

รวมกับสาขาวิชาเคร่ืองสำอาง 

ของชุมชนวัดลำพระองค แขวง

ลำผักชี เขตหนองจอก  

- นักศึกษาชัน้ปท่ี 4 สามารถ

จัดกิจกรรมเผยแพรบริการ

วิชาการใหแกผูท่ีสนใจใน

รูปแบบออนไลนได เชน การ

จัดทำวิดีโอเผยแพรความรูการ

สกัดน้ำมันหอมระเหยและการ

ทำกระดาษสาอยางงาย 

รายวิชาวัสดุเชิงประกอบ

4153306 

กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับ BCG 

Model  

และ UP Cycling  

- นางสาวจันทนิภา จันดาแสน 

และนายพงศกร ธาราพันธ 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีหัวขอ

โครงงานเกี่ยวกับ BCG 

model -zero waste ดาน

การเกษตร และไดขอ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร (ป 2563)  

- ไดนำเสนอผลงานท่ีการ

ประชุมผลงานในงานประชุม

วิชาการทางดาน

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสถาปตยกรรม

ศาสตร คร้ังท่ี 12 ประจาป 

2564 (ESTACON 2021) ใน



วันท่ี 20 สิงหาคม 2564  

(online) 

รายวิชาสัมมนาทางดานวัสดุ

ศาสตร 4153902 

ในรายวิชาสัมมนาทางวัสดุ

ศาสตร อาจารยผูสอนได

อบรมการสืบคนงานวิจัย การ

แปรผลและสรางกราฟ และมี

การอบรมเทคนิคการนำเสนอ

ผลงานในเชิงวิชาการ 

-นักศึกษาสามารถสรางกราฟ 

สืบคน และสามารถนำเสนอ

งานเชิงวิชาการได โดย 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 จำนวน 2 

คนไดเขารวมนำเสนอผล

โครงการดานวัสดุศาสตรท่ีงาน

ประชุม วิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สถาปตยกรรมศาสตร คร้ังท่ี 

12 ประจาป 2564 

(ESTACON 2021) 

รายวิชาการความพรอมการ

เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 4153801 

- มีการอบรมการใชโปรแกรม

อื่นๆ เชน canvas, 

videomaker เพ่ือเตรียมการ

นำเสนอผลงานผลิตภัณฑหรือ

ชิ้นงานท่ีนักศึกษาไดลองทำใน

หองปฏิบัติการเผื่อเผยแพร

ใหแกผูท่ีสนใจ 

 

- การเชิญวิทยากร มาให

คำแนะนำในการเตรียมเรซูเม

ออนไลน สำหรับการย่ืนสมัคร

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาและการย่ืน

สมัครงานในอนาคต และการ

เทคนิคการสัมภาษณงาน

เบ้ืองตน 

- นักศึกษาชัน้ปท่ี 4 สามารถ

จัดกิจกรรมเผยแพรบริการ

วิชาการใหแกผูท่ีสนใจใน

รูปแบบออนไลนได เชน การ

จัดทำวิดีโอเผยแพรความรูการ

สกัดน้ำมันหอมระเหยและการ

ทำกระดาษสาอยางงาย 

 

- นักศึกษารุน 60 และ 61 

สามารถเตรียมเรซูเมออนไลน

สำหรับการย่ืนสมัครงานได 

และนักศึกษารุน 60 สามารถ

เขาทำงานดานวัสดุศาสตรและ

สายงานท่ีเกี่ยวของไดรอยละ 

80 

 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ของนักศึกษาฝกงานและบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา จากสถานประกอบการ 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดกำหนดกลไกการ

ประเมินฯ และตองกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนให

สอดคลองกบัมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชา นอกจากน้ียังคำนึงถึงการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิฯ  จากสถานประกอบการที่

นักศึกษาไปฝกงาน หรือ บัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษาปฏิบัติงานอยู โดยมีการสงแบบ
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ประเมิน ประเมินผลจากการเรียนรู 5 ดาน และนำขอเสนอแนะ จากสถาน

ประกอบการมาปรบัปรุงในปถัดไป  

         • การประเมินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของนักศึกษาฝกงาน  

                จากผลการดำเนินงานในป 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดสงนักศึกษา

รุนแรก (นักศึกษารหสั 60) เขาฝกงานในสถานประกอบการ มีการฝกงานใน

ศูนยวิจัยสวทช ในหนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ศูนย

เทคโนโลยีไมโครอเิล็กทรอนิกส (TMEC) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NETEC)  จำนวน 4 คน โดยเริม่มีการฝกงานในรปูแบบสห

กิจศึกษา จำนวน 1 คน ฝกงานที่กรมวิทยาศาสตรบริการ จำนวน 2 คน และ

บริษัทเอกชนดานบรรจุภัณฑ ทรายแมว วัสดุอิเล็กทรอนิกส ช้ินสวนรถยนต และ

คอนกรีต จำนวน 12 คน  ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดาน มีคาระดับความพึง

พอใจอยูในเกณฑดีมาก และสถานประกอบการไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การ

เตรียมความพรอมดานความรู ที่จะนำไปใชในบริษัทเพิ่มเติม เชน ความรูดาน

เครื่องมือวัด และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและการนำเสนอ  

             การนำผลประเมินสูการปฏิบัติในป 2564 สาขาวิชาวัสดุศาสตรไดมีการ

เตรียมความพรอมทักษะดานความรูใหแกนักศึกษากอนออกไปฝกปฏิบัติงาน 

ไดแก ความรูในการใชเครื่องมือวัดขนาด ไมโครมิเตอร เวอรเนีย และโปรแกรม

คอมพิวเตอรพื ้นฐาน และโปรแกรมการนำเสนอ และไดสงนักศึกษาเขาฝก

ประสบการณวิชาชีพท ณ.สถานประกอบการดานอุปกรณเครื ่องปรับอากาศ 

บริษัทผลิตอุปกรณดับเพลิง และทรายแมว จำนวน 5 คน โดยมีการปรับปรุง

กระบวนการและเพิ่มหัวขอเพื ่อทักษะของนักศึกษาสอดแทรกในรายว ิชาที่

เกี่ยวของ ดังแสดงในตาราง 

โดยกิจกรรมที ่มีการปรับปรุงกระบวนการและ เพิ ่มความรู ตามความเห็นของ

ผูประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรูใหนักศึกษากอนไปฝกงาน 
รายวิชาสัมมนาทางดานวัสดุ

ศาสตร 4153902 

ในรายวิชาสัมมนาทางวัสดุ

ศาสตร อาจารยผูสอนไดอบรม

การสืบคนงานวิจัย การแปรผล

และสรางกราฟ และมีการ

อบรมเทคนิคการนำเสนอ

ผลงานในเชิงวิชาการ 

-นักศึกษาสามารถประมวลผล

ขอมูลใหออกมาอยูในกราฟ

หรือแผนภูมิเชิงวิชาการดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ

การนำเสนองานเชิงวิชาการ 

-นักศึกษาสามารถ สืบคน 

ขอมูลเชิงวิชาการ และขอมูล

ความรูท่ีเปนประโยชนตอการ

ฝกงาน 



รายวิชาการความพรอมการ

เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 4153801 

- มีการอบรมการใชโปรแกรม

อื่นๆ เชน canvas, 

videomaker เพ่ือเตรียมการ

นำเสนอผลงานผลิตภัณฑหรือ

ชิ้นงานท่ีนักศึกษาไดลองทำใน

หองปฏิบัติการเผื่อเผยแพร

ใหแกผูท่ีสนใจ 

 

- การเชิญวิทยากร มาให

คำแนะนำในการเตรียมเรซูเม

ออนไลน สำหรับการย่ืนสมัคร

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาและการย่ืน

สมัครงานในอนาคต และการ

เทคนิคการสัมภาษณงาน

เบ้ืองตน 

 

- การอบรมการใชเคร่ืองมือวัด

ชนิดหยาบและชนิดละเอียด 

การอานเสกลแบบ

อุตสาหกรรมอยางงาย 

การอบรมความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับข้ันตอนการตรวจสอบ

คุณภาพและการประกัน

คุณภาพ 

- นักศึกษา สามารถใช

โปรแกรมสำเร็จรูปในจัดทำ

วิดีโอเผยแพรความรู และการ

สงเสริมการขายเบ้ืองตนได 

 

 

 

 

- นักศึกษารุน 61 สามารถ

เตรียมเรซูเมออนไลนสำหรับ

การย่ืนสมัครเขาฝกงานได 

และสามารถเขาทำงานดาน

วัสดุศาสตรและสายงานท่ี

เกี่ยวของไดรอยละ 100 

 

 

 

-  นักศึกษามีองคความรูเร่ือง

การใชเคร่ืองมือวัดชนิดหยาบ

และชนิดละเอียด การอานเส

กลแบบ โดยไดคะแนนความ

พึงพอใจดานความรูจากสถาน

ประกอบการในระดับดีมาก 

 

และพบวาผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดาน มีคาระดับความพึงพอใจอยูใน

เกณฑดีมาก และความพึงพอใจดานความรูเพิ่มสูงขึ้นจากระดบั 4.66 ในป 2563 

ไปเปน 4.80 ในป 2564  แตพบวาดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื ่อสารมีความพึงพอใจลดลงเล็กนอย โดยสถาน

ประกอบการไดให ขอเสนอแนะเพิ ่มเติม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด าน

ภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น นักศึกษาควรเพิ่มความ

มุงมั่นในการทำงานตลอดเวลา นักศึกษาควรไดรับการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน โปรแกรมการออกแบบ 

ตกแตงภาพประสบการณการใชเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตรขั้นสูงใหมาก

ขึ้น ซึ่งทางสาขาวิชาจึงไดประชุมและจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพดาน
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การใชเครื่องมือออกแบบ อบรมภาษาอังกฤษ และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

เชิงวิชาการมากข้ึน (วด.28) 

 
ทักษะ ระดับความพึง

พอใจ ป 2563 

ระดับความพึง

พอใจ ป 2564 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.83 4.50 

2. ดานความรู 4.66 4.80 

3. ทักษะทางปญญา 4.44 4.44 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.88 5.00 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.54 4.47 

  

    •การประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

      การประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับของระดับ

บัณฑิตศึกษาจากสถานประกอบการ พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับดีมาก ในขณะที่ดานความรู ทักษะทางปญญา และทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจในระดับดี โดยผู ใชบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเพิ ่มเติม นักศึกษาสามารถ

ทำงานตามแบบแผนไดดี มีมนุษยสัมพันธทีด่ีกับเพื่อนรวมงาน ตั้งใจทำงานดี แต

ยังขาดประสบการณในการทำงาน ซึ่งตองอาศัยเวลาในการพัฒนาปรับปรุง (วด.

11) 
ทักษะ ระดับความพึง

พอใจ ป 2563 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.67 

2. ดานความรู 4.27 

3. ทักษะทางปญญา 4.29 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.63 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.47 

 
 

 

*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

ไดคะแนนระดับ 4 เน่ืองจากสาขาวิชาวัสดุศาสตรมีการวางระบบ มีกลไก การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ต้ังแตป 2560  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน มี



*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การประเมินกระบวนการ มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ และมีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรปูธรรม ไดแก 

1. เรื่องผลการศึกษาของนักศึกษารหสั 61และ 62 ที่สาขาวิชามีการติดตามผลการศึกษาและประเมินผล
องคความรูในแตละดาน ตามรปูแบบกลไกที่วางไว ทำใหสามารถแกปญหารายวิชาที่นักศึกษาถอน 
จนทำใหนักศึกษารหสั 61 สามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 4 ป 

2. เรื่องการประเมินผลการเรียนรูทีส่าขาวิชามีกลไก การประเมนิผล และการปรับปรุงกระบวน ต้ังแตป 
2563-2564 และมีผลลัพธเชิงประจักษ 

3. เรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
ฝกงานสาขาวิชาวัสดุศาสตรรหัส 61  ที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูงข้ึนในดานความรู เมื่อเทียบกับปทีผ่าน 
เน่ืองจากสาขาวิชาไดมีการนำกลไกการประเมินผลการเรียนรูมาใชและไดแกไขปญหาจัดโครงการ
อบรมใหนักศึกษาในหัวขอทีม่ีพื้นฐานออน และทำใหคะแนนในการประเมินดานน้ีเพิม่ข้ึน 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

เน่ืองจากสาขาวิชา

วัสดุศาสตรมกีาร

วางระบบ มีกลไก 

การประเมนิผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ต้ังแตป 

2560  มีการนำ

ระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

มีการประเมิน

กระบวนการ มีการ

ปรับปรงุ/พฒันา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

และมผีลจากการ

4 
บรรลุ

เปาหมาย 
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ปรับปรงุเห็นชัดเจน

เปนรปูธรรม ไดแก 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตรมีการวาง

ระบบ มีกลไก การ

ประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ต้ังแตป 

2560  มีการนำ

ระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

มีการประเมิน

กระบวนการ มีการ

ปรับปรงุ/พฒันา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

และมผีลจากการ

ปรับปรงุเห็นชัดเจน

เปนรปูธรรม 

4 บรรล ุ

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป   มีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป       มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนนเทากับ 4.50 



มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป            มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1)  คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตร 

ใหม พ.ศ. 2559 กำหนดตัวบงช้ีผลการดำเนินงานในปที่..4....ของการใชหลักสูตรไวจำนวน.........10........ตัวบงช้ี  

 ผลการดำเนินงานมจีำนวนตัวบงช้ีที่มผีลดำเนินการบรรลเุปาหมาย จำนวน....10.............ตัวบงช้ี   คิดเปน

รอยละ ...100........  (ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวมในปที่ใชหลักสูตรน้ันๆ)  ขอ 1- 5 ตองผานทุกขอ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร มีการประชุม

สาขาวิชา 2/2564, 3/2564, 1/2565, 

2/2565   

เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

มีรายละเอียดของรายวิชาของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

 
จำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตทิี่ดำเนินการไดจริง   

X  100 
จำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตทิี่ดำเนินงานในปการศึกษานั้น 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30วัน 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูทีก่ำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4   

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู  จากผล

การประเมินการดำเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว  

มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผล

การเรียนรู  จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

  เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 



ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม

นอยกวารอยละ 50ตอป 

  เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/ บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0  ไดคะแนนรวมไมนอย

กวา 4.2 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

 หมายเหตุ  กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ี การดำเนินงานเพิม่เติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตอง

เปนไปตาม มคอ. 2 ของหลักสูตร 

  
1)  คำนวณคารอยละผลการ ดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป            มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

หลักฐานการดำเนินงาน 

ชื่อวิชา วันท่ีสงมคอ 3/4 วันท่ีสงมคอ 5 และ 6  

0020102 คุณคาแหงความงาม คุณธรรมและ

ความสุข 

9  พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 23 พฤษภาคม 2564 1 ธันวาคม 2564 
4153102 ภาษาอังกฤษสำหรับวัสดุศาสตร 2 26 มิถุนายน 2564 1 ธันวาคม 2564 
4153103 เซรามิกขั้นสูง 26 มิถุนายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564 
4153304 ปฏิบัติการเซรามิกขั้นสูง 26 มิถุนายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564 

4153305 โลหะวิทยาของเหล็กกลา 26 มิถุนายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564 
4153405 กระบวนการผลิตพอลิเมอร 26 มิถุนายน 2564 1 ธันวาคม 2564 
4154802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 26 มิถุนายน 2564 1 ธันวาคม 2564 

3561105  การเปนผูประกอบการ 9 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2565 

 
            10 

X  100 
10 
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ชื่อวิชา วันท่ีสงมคอ 3/4 วันท่ีสงมคอ 5 และ 6  

4153309 เทคโนโลยีการเคลือบผิว 12 พฤศจิกายน 2564 12 เมษายน 2564 

4154105 นวัตกรรมวัสดุ 13 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4154903  โครงการดานวัสดศุาสตร 12 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4162413 พลาสติกชีวภาพและบรรจุภัณฑยอย

สลายได 

14 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4113109  สถิติเพื่อการวิจัย 10 พฤศจิกายน 2564 11 เมษายน 2564 

4153103 ระบบจัดการคุณภาพ ส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัย 

14 พฤศจิกายน 2564 6 เมษายน 2564 

4153104  การเลือกและการออกแบบวัสดุ 15 ตุลาคม 2564 11 เมษายน 2564 

4153306  วัสดุเชิงประกอบ 12 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4153406 การดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร 13 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4153502  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 13 พฤศจิกายน 2564 12 เมษายน 2564 

4153801  การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

14 พฤศจิกายน 2564 19 เมษายน 2564 

4153901 วัสดุศาสตรในชุมชนทองถิ่นและใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

12 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

4153902  สัมมนาทางวัสดุศาสตร 13 พฤศจิกายน 2564 9 เมษายน 2564 

* วันท่ีในการสงเอกสารในระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากการเขาไปเพ่ิมเติมเอกสารมคอ. ใน

ระบบ  

ลำดับ ช่ือเอกสาร 

วด 01 มคอ2 

วด 02 เอกสารขอปดหลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยไมครบ 5 คน 

วด 04  วด 04  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วัสดุศาสตร 

วด 10   การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน/ผูที่เกี่ยวของตอระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

วด 16   รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ครัง้ 

3/2564 

วด 17   รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ครัง้ 

4/2564 

วด 18   รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ครัง้ 

1/2565 



วด 19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ครัง้ 

2/2565 

วด 27   มคอ4.  

วด 29 รายงานการสง มคอ.3 

วด 30 เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ

เปาหมาย  

5 

มีการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของ

ตัวบงช้ีผลการ

ดำเนินงานทีร่ะบุไว

ในแตละป            

มีคาคะแนนเทากับ 

5.00 

5 
บรรลุ

เปาหมาย 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงช้ีที่  

5.3 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

 5 

มีการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของ

ตัวบงช้ีผลการ

ดำเนินงานทีร่ะบุไว

ในแตละป            

มีคาคะแนนเทากับ 

5.00 

5 
บรรลุ

เปาหมาย 
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

ขอมูลนำเขา 

1. การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

- การเปลีย่นแปลงระบบเขา

ศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยจาก

ระบบ admission ไปเปนระบบ 

TCAS ซึง่ระบบ TCAS น้ีมีรอบ

การรบัสมัครถึง 5  รอบอบ

ดวยกัน ในขณะที่ทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคปด

ภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ทำ

ใหสามารถรบันักศึกษาไดถึง

รอบที่ 3 

- สถานการณการแพรระบาด

ของโรค covid -19 และความ

- มี นโยบายงดรับนักศึกษาหาก

สาขาวิชามีนักศึกษาไมถึงเกณฑที่

กำหนด ในปทีผ่าน ป 2562-2563 

สาขาวิชาวิชาวัสดุศาสตรไดงดรับ

นักศึกษาเน่ืองจากมีนักศึกษามา

สมัครไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  

-เน่ืองจากการแพรระบาดของ แน

อรก-19 ทำใหการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมของสาขาวิชามี

รูปแบบทีเ่ปลี่ยนไป คือปรับเปลี่ยน

เปนการเรียนการสอนแบบออนไลน

และในป 2563 สาขาวิชาไดมีการ

ขอปดหลักสูตรแบบมเีงื่อนไขและ

ไดพัฒนาหลักสูตรใหมรวมกบัสาขา

ชีววิทยา เคมี และฟสิกส คือ 

“หลกัสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ” เพื่อตอบโจทยความ

ตองการของภาคเอกชนและ

หนวยงานภาครัฐ รวมถึงนักเรียน

ในช้ันระดับมัธยมปลายที่ตองการ

เขาศึกษา 



ตองการในการศึกษาตอดาน

วิทยาศาสตรของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมปลายลดลง จึง

เปนสาเหตุใหสาขาวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรมจีำนวนนักศึกษา

ลดลงตามไปดวย 

 

และมีการปรับกจิกรรมออนไลนมาก

ข้ึน กิจกรรมในสาขาวิชาที่ตองพา

นักศึกษาไปทัศนาศึกษา เชน ศูนย

เครื่องมือดานวิทยาศาสตร 

ปรับเปลี่ยนเปนการทัศนศึกษาแบบ

ออนไลน และการศึกษาดูงานใน

ภาคอุตสาหกรรมตองงดการจัด

กิจกรรมไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี  6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ท่ี   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

 0 - ไมมีระบบ 

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง  

- ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
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- ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไมมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานการ

ดำเนินงาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มกีารดำเนินงานภายใตการมสีวน

รวมระหวางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกทีร่ะบุไวใน มคอ. 2 ในป

การศึกษา 2564 สาขาวิชาไดดำเนินการเพื่อใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

- ทางหลักสูตรไดดำเนินการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปตาม

ยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวของกบัการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรยีนการสอนเพื่อเปน

งบประมาณในการจัดหาสือ่ ทรัพยากร เครือ่งมอื และอปุกรณการเรียนการสอนและ

 



ปฏิบัติงานนำเสนอคณะเพื่อรวบรวมและพิจารณากลั่นกรอง และไดรับอนุมัติ

งบประมาณจำนวน 37,700 บาท 

- อาจารยประจำหลักสูตรไดเสนอช่ือหนังสือและตำราทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แกสำนักวิทยบริการสำหรบัใหบรกิารแกนักศึกษา 

- อาจารยประจำหลักสูตรทำหนาทีจ่ัดตารางเรียน ตามแผนทีก่ำหนดไวใน มคอ.2 

และติดตออาจารย หองเรียนและหองปฏิบัติการทีเ่หมาะสมกับเน้ือหาของแตละ

รายวิชา ซึ่งสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเปนผูประสานงานหลกั 

          เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรใหมป 

2560 ซึ ่งมีความตองการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูทั ้งทางกายภาพและทางวิชาการ ทาง

สาขาวิชาจึงไดกำหนดแนวทางเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ ดำเนินการสำรวจและ

วิเคราะหความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งทางกายภาพและทางวิชาการ ของอาจารย

ประจำสาขาวิชาและนักศึกษา แลวดำเนินการ 1) จัดทำคำขอตั ้งงบประมาณรายจาย

ประจำปเพ่ือเปนงบประมาณในการจัดหาสื่อ ทรัพยากร เคร่ืองมือ และอุปกรณการเรียน

การสอน และ 2) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ ที่สอดคลองกับความตองการ

ของอาจารยและนักศึกษา 

          จากการดำเนินการแนวทางที่วางไว ทำใหปการศึกษา 2561 ทางสาขาวิชา ไดรับการ

อนุมัติงบประมาณประจำปในการจัดหาสื่อ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณการเรียนการ

สอนและไดรับการจัดสรรครุภัณฑและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร จำนวน 12 รายการ ซึ่งทาง

หลักสูตรไดดำเนินการจัดต้ังคำขอในปการศึกษา 2560 และไดทำการจัดซื้อจัดจาง จนสิ้นสุด

กระบวนการติดต้ังในปการศึกษา 2562 

          จากน้ันในปถัดมา ทางสาขาจึงไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว โดยดำเนินการ

สำรวจและวิเคราะหความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งทางกายภาพและทางวิชาการ 

ของอาจารยประจำสาขาวิชาและนักศึกษาทุกป พบวา ทางสาขาวิชาขาดแคลนเครื่องมือ

วิเคราะหและทดสอบวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนและโครงงานวิจัยของนักศึกษา จากการ

ดำเนินการดังกลาว สาขาไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ ทรัพยากร เครื่องมือ 

และอุปกรณการเรียนการสอน แตไมไดรับการการจัดสรรครุภัณฑ ตามที่สาขาตองการจาก

การสำรวจ แตอุปกรณและเครื่องมือดังกลาว มีความจำเปนอยางมากตอนักศึกษาในช้ันปที่ 4 

ซึ่งตองทำวิจัยเพื่อจบการศึกษา ในรายวิชาโครงการดานวัสดุศาสตร ดังนั้นทางหลักสูตรจึง

ไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการโดยการกำหนดแนวทางเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. สนับสนุนใหอาจารยในสาขาวิชาและนักศึกษาขอทุนวิจัยทั ้งจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก เพื่อใหอาจารยในสาขาวิชาซึ่งเปนที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
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ของนักศึกษา มีทุนทรัพยสนับสนุนทั ้งทางดาน วัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย

สำหรับวิเคราะหและทดสอบวัสดุ 

2. ขอความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอกเพื ่อสนับสนุนการขอใช

เคร่ืองมือและการวิเคราะหทดสอบ 

3. ขอรับการสนับสนุนเครื ่องมือ และอุปกรณการเรียนการสอน จากอาจารยใน

สาขาวิชา 

          ทางสาขาไดดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดขึ ้นนี ้ ทำใหในปการศึกษา 2563 

ประสบความสำเร็จในการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม นักศึกษารุนรหัส 61 สอบโครงงาน

ผานเกณฑภายในปการศึกษา 2/2563 ทั้งหมด 16 คน ดังน้ี 

- ไดรับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ คือ 1) พฒันาศักยภาพนักศึกษาเพื่อใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 10,000 

บาท และ 2) การจัดหาสื่อ ทรพัยากร เครื่องมือ และอปุกรณการเรียนการสอน  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 45,000 บาท 

- อาจารยและนักศึกษาไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกจำนวน 

6 โครงการ  

- มีการสร างความรวมมือกับหนวยงานภายใน ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เคร ื ่องสำอาง สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต และสาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ หนวยงานภายนอก ไดแก 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC), ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC), ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC), 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, และ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากน้ี

ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานเอกชน ไดแก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรม

เกษตร และ บริษัท เวลต้ี ม็อกกี้ อินโนเวช่ัน จำกัด 

- ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร เครือ่งมอื และอุปกรณการเรยีนการสอน  จาก

อาจารยภายในสาขา ไดแก เครื่องอัดไฮโดรลิกสำหรับข้ึนรปูภาชนะ จาก อ.ดร.วรวดี 

สุชัยยะ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จาก อ.ดร. สุธาทิพย ทองเลม และ เครื่องเสียง ไมค 

และคอมพิวเตอร จาก อ.ดร.เจริญพร โชคบรบิาล 



          ในปการศึกษา 2564 น้ี ทางสาขาวิชาไดดำเนินการตามแผนงานทีก่ำหนดข้ึนอีกครั้ง

หน่ึง ทำใหในปการศึกษา 2564 ประสบความสำเรจ็ในการดำเนินการ นักศึกษารุนรหสั 62 

สอบโครงงานผานเกณฑภายในปการศึกษา 2/2564 ทั้งหมด 5 คน ดังน้ี 

- ไดรับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ คือ 1) พฒันาศักยภาพนักศึกษาเพื่อใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 10,800 

บาท และ 2) การจัดหาสื่อ ทรพัยากร เครื่องมือ และอปุกรณการเรียนการสอน  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 37,700 บาท 

- อาจารย 3 ทาน ไดแก อ.ดร. เจรญิพรโชค บรบิาล อ.ดร. วรวดี สชัุยยะ และ อ.ดร.

สุธาทิพย ทองเลม ไดรับทุนจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยไดกลาวไวแลวใน

ตัวบงช้ี 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย นักศึกษาในสาขาวิชาจึงไดรับการ

สนับสนุนอุปกรณและสารเคมี หลายประเภท เชน เครื่องแกว ปากคีบ ชอนตักสาร  

กระดาษกรอง อุปกรณในการกรอง เอทานอล เมทานอล อะซีโตน กรดไฮโดรคลอลกิ 

กรดไนตริก โซเดียมไฮดรอกไซด เปนตน จากงบประมาณดังกลาว 

- มีการสร างความรวมมือกับหนวยงานภายใน ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกสประยุกต และ

หนวยงานภายนอกไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุร ีและ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

- ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร เครื ่องมือ และอุปกรณการเรียนการสอน  จาก

อาจารยภายในสาขา ไดแก เครื่อง Homogenizer จากอ.ดร.วรวดี สุชัยยะและ อ.

ดร.เจริญพร โชคบริบาล เครื่องปนความละเอียดสูงจาก และ อ.ดร.เจริญพร โชค

บริบาล ตูเย็นและตูควบคุมความช้ืน จาก อ.ดร. สุธาทิพย ทองเลม ซึ่งเปนทรัพยากร

และเครื่องมือเรงดวน ที่นักศึกษาตองใชในโครงงานวิจัย รายวิชาวัสดุศาสตรใน

ชุมชนทองถ่ินและอุตสาหกรรม และรายวิชาปฏิบัติการเซรามิกข้ันสูง 

 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน      

                    ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูและไดรับการจดัสรร

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังตอไปน้ี 

1. ครุภัณฑและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร จำนวน 12 รายการ ทางหลักสูตรไดรับการ

อนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑในปการศึกษา 2560 
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2. ห องปฏิบ ัต ิการ จำนวน 2 ห อง ค ือ 2194/1 และ 2194/2 ณ อาคารศ ูนย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางหลักสูตรไดรับการจัดสรรในปการศึกษา 2561 

3. ไดร ับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ คือ 1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื ่อใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 10,800 

บาท และ 2) การจัดหาสื่อ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณการเรียนการสอน  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร จำนวน 37,700 บาท 

4. ในปการศึกษา 2564 ไดรับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จาก ทุนวิจัยจาก

ภายนอกและภายในของอาจารยในสาขาวิชา จากความรวมมือภายในและภายนอก

สถาบัน และ จากการสนับสนุนจากอาจารยในสาขาวิชา 

5. อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ และอ.ดร.สุธาทิพย ทองเลม ไดเรียบเรียงเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชา วัสดุเชิงประกอบ และ รายวิชาการหาลักษณธเฉพาะของวัสดุ และไดมี

การจัดพิมพ ฉบับสมบูรณในปการศึกษา 2564 
6. สำนักวิทยบริการไดจัดสรรหนังสือและตำราเรียนทางดานวัสดุศาสตรไวในหองสมุด

ของมหาวิทยาลัย 

7. นอกจากน้ีในภาคการศึกษา 3/2564 ทางสาขาวิชาตองสงนักศึกษารุนรหัส 62 ออก

ฝกงานจำนวน 5 คน โดยนักศึกษาไดดำเนินการทำ เรซูเม (Resume) เพื่อยื่นขอ

ฝกงานในสถานประกอบการตางๆ ในภาคการศึกษา 2/2564 แตเนื ่องดวย

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ทำใหนักศึกษาถูกปฏิเสธการเขาไปฝกงานใน

สถานประกอบการณ ทั้งหมด 4 คน สาขาวิชาจึงไดดำเนินการติดตอสถานประกอบ

การณที่นักศึกษาเกาเคยไปฝกงานและเปนพนัธมิตรที่ดีของสาขา นักศึกษาทั้งหมด 4 

คน จ ึงไดร ับการตอบรับเขาฝกงานทั ้งหมดกอนภาคการศึกษา 3/2564 โดย

หนวยงานดังกลาว ไดแก ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) บริษัท เอ็น.

พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

       การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ประจำป 2564 ทางสาขาวิชาใชแบบสอบถามเดียวกันกับทั้งอาจารยและนักศึกษา พบวา ผล

การประเมินของนักศึกษาอยูในระดับ 4.51 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2563 และอาจารยอยูใน

ระดับ 4.64 มีแนวโนมคงที่จากป 2563 

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

วด 04 

การประเมิน

ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาที่มี

ตอหลกัสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต 



 นักศึกษา อาจารย 

2560 4.41 3.25 

2561 4.34 4.52 

2562 4.35 4.60 

2563 4.51 4.64 

2564 4.60 4.25 

 

          จากตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษา ในป 2561 จะพบวาคาความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคาต่ำลง เนื่องจากอยูในชวงขออนุมัติครุภัณฑของ

สาขาวิชา  จาการตรวจประกันคุณภาพในปการศึกษา 2561 จึงไดขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับสิ่งสนับการเรียนรูที่ทางสาขาวิชาควรใหความสำคัญตอการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนรวมดวยกับการจัดหาครุภัณฑ คือ การใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรตางๆ ในการเรียน

การสอน ตอมาในปการศึกษา 2562 ทางสาขาวิชาไดทำการเพิ่มการเรียนรูการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปตางๆ ไดแก การใชโปรแกรม Image J ในการวิเคราะหภาพจากกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) เพื่อหาขนาด พื้นที่ และการกระจายตัวของวัสดุในภาพ 

และ การสอนใชโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับวิเคราะหผลทางสถิติ และการสราง

กราฟ สงผลใหในปการศึกษา 2563 นี้ นักศึกษาไดรับการช่ืนชมจากสถานประกอบการ ใน

ระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ถึงความสามารถในการใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ตางๆเหลาน้ีในการทำงาน มีความคลองตัวในการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน และทำ

ใหงานสำเร็จเร็วข้ึน รวมถึงนักศึกษาก็ตอบรับเปนอยางดีการใชโปรแกรมตางๆ ดังตอไปน้ีใน

การทำโครงงานวิจัย สำหรับวิเคราะห ประเมินผล และทำเลมรายงาน ในรายวิชาโครงการ

ดานวัสดุศาสตร 

          ตอมาในป 2563 ทางสาขายังใหความสำคัญกับการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

ตางๆ ในการเรียนการสอน เชนเดิม และมีทางสาขาไดมีสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศกึษา

ทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสื่อ เพิ่มเติม น่ันคือสนับสนุนใหนักศึกษามี

การเรียนรู การสรางสื่อ Infographic การสรางสื่อการนำเสนอผานโปรแกรม canva และ

การตัดตอคลิปวีดีโอ ในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และ วัสดุศาสตรในชุมชน

ทองถ่ินและในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนทักษะที่จำเปนสำหรับนำไปใชในการทำงานจริงใน

อนาคต ซึ่งนักศึกษาไดใชองคความรูเหลานี้ในการจัดกิจกรรม ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ป 

2565 

          ในป 2564 น้ีทางสาขาไดดำเนินใหความสำคัญตอการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

ตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสื่อ ในการเรียนการสอน โดยมีการปรับ

รูปแบบใหอยูในลักษณะการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งในปการศึกษา 2564 นี้ ไดมี

รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนสวนใหญ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึง

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

วด 05 

การประเมิน

ความพึง

พอใจของ

อาจารยทีม่ี

ตอหลกัสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 
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ความสำคัญของการเรียนสอนรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาขั้นสูงในสาขาวิชา จึงไดมีการ

สนับสนุนใหอาจารยสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ ที่เขาใจงาย และโพสตลง

ในชองทาง YouTube เพื ่อใหนักศึกษาไดศึกษาวิธีการทำแลป และการใชเครื ่องมือใน

หองปฏิบัติการนอกเวลาเรียนและยังใชทบทวนความรูไดในระหวางการฝกงานได อีกทั้งยัง

เปนวิธีการหนึ่งที่ทางสาขากำหนดขึ ้นเพื่อจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาเรื่องอุปสรรค

ปญหาจากการเรียนออนไลน ซึ ่งไดผลตอบรับในทิศทางที ่ดีจากนักศึกษาวาชวยทำให

นักศึกษาเขาใจบทเรียนของรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาขั้นสูงในสาขาวิชา ซึ่งเปนปจจัย

หน่ึงที่สงผลทำใหความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาเพิ่มสูงข้ึน ในป 2564 

           จากการสำรวจและประเมิน การขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 

2564 จากการสำรวจจากแบบประเมินและการสอบถามอาจารย ทางหลักสูตรไดประเมินการ

ขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในป 2564 ที่ตองปรับปรุงแกไข คือ เรื่องระบบสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งเปนประเด็นที่ไดความพึงพอใจต่ำที่สุด (4.0) 

รายละเอียดปญหาดังน้ี 

1. เรื่องของระบบการสอนออนไลนที่สนับสนุนอาจารยและนักศึกษา และสัญญาณ

อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยที่มีความเร็วและเสถียรมากข้ึน เน่ืองจากสถานการณ

โควิด ทำใหทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนออนไลน ดังนั้น ความตองการ

ดานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่เหมาะสมกับการสอนออนไลน จึงเปนที่ตองการสูง 

ทางหลักสูตรไดแจงไปทางสำนักวิทยบริการ เพื่อใหดำเนินการแกปญหาดานการ

กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต อยางครอบคลุม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไดมีความ

พยายามในการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตใหครอบคลมุมากย่ิงข้ึน รวมถึงมีการสราง

ความรวมมอืกับเครือขายโทรศัพทมือถือตางๆ ทำใหมีสัญญาณ wifi ของเครือขาย

โทรศัพทมือถือตางๆ กระจายตามจุดตางๆในมหาวิทยาลัย 

2. อาจารยและนักศึกษาจึงมีความตองการขอมูลสารสนเทศ ฐานขอมูลงานวิจัย 

วารสารทางวิทยาศาสตร ระดับชาติและนานาชาติ สำหรับใชศึกษาคนควาในการ

เรียนการสอน และงานวิจัย ของอาจารยและนักศึกษา ที่สามารถดาวนโหลดไดจาก

ฐานขอมูลที่มีมาตรฐาน ซึ่งในขณะน้ีสามารถดาวนโหลดไดอยางจำกัด ทางหลักสูตร

ไดแจงไปทางสำนักวิทยบริการ เพื ่อใหจัดสรรฐานขอมูลที่เพียงพอ อีกทั้งทาง

หลักสูตรไดแกไขปญหาขั้นตนดวยการขอสนับสนุนขอมูลงานวิจัยและวรสารวิจัย

จากสถาบันอื่นที่เขาถึงฐานขอมูลที่อาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรตองการ 

 

 

 



*** กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

- ทางสาขามรีะบบและกลไก เพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ต้ังแตป 2560 และดำเนินตาม
แนวทางที่กำหนด และไดรับการจัดสรรครุภัณฑตามที่สาขาดำเนินขออนุมัติ 

- จากน้ันไดนำแนวทางดังกลาวมาใชซ้ำ ในป 2561-2562 แตทางสาขาไมไดรบัการจัดสรรครุภัณฑ
เพิ่มเติม ทำใหหลักสูตรไดมีการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ เพื่อใหไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เพียงพอตอการเรียนการสอน และพอเพียงสำหรบันักศึกษาช้ันปที่ 4 ในการทำโครงงานวิจัย ในป 
2563 คือการขอสนับสนุนทุนวิจัย ทำความรวมมือกบัหนวยงานภายในและภายนอก และขอรบัการ
สนับสนุนจากอาจารยในสาขาวิชา ทำใหนักศึกษารุนรหสั 60 จบการศึกษาในปการศึกษา 2563 ตาม
กำหนด 

- จากน้ันไดนำแนวทางดังกลาวมาใชซ้ำกับนักศึกษารุน 61 ในป 2564 เห็นผลชัดเจนจากนักศึกษารุน 

61 จบการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ในป 2564 สงผลใหความพึงพอใจของนักศึกษามี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน 

- จะเห็นไดวาแนวทางเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรู ทีท่างหลักสูตรดำเนินการ ไดถูกนำมาใชและ

สงผลชัดเจนมาแลวกับนักศึกษา 2 รุน จึงเปนแนวทางปฏิบติัที่ดี ที่ทางสาขาจะใชในการดำเนินการกบั

นักศึกษารุนรหัส 62 ตอไป 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5 

หลักสูตรมีระบบและกลไกอยาง

เดนชัดเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการ

เรียนรูที่เพียงพอตอนักศึกษาและ

อาจารยอยางเปนระบบ และไดมี

การปรับปรงุและพัฒนา

กระบวนการเพื่อใหมีสิง่สนับสนุน

การเรียนรูที่เพียงพอในทกุๆป 

เชน การขอทุน การขอความ

รวมมือจากหนวยงานอื่น และ

จากอาจารยในสาขา สงผลให

นักศึกษาทั้ง 2 รุน สามารถทำ

วิจัยในรายวิชาโครงการดานวัสดุ

ศาสตรไดอยางราบรื่น และจบ

5 4 
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การศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกำหนด 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  (ปการศึกษา 2564) 

ตัวบงชี้ท่ี  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 

มีระบบ มีกลไก ทีม่ีการนำระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ มกีารประเมินกระบวนการและ

ปรับปรงุ/พฒันากระบวนการจากจากผล

ประเมินในปกอน จนมผีลจากการปรับปรงุ

เห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น 

ขอมูลนำเขา  

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ .....1 พค 2565.....................  

ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. หลักสูตรมีการสอนเน้ือหาที่ครอบคลมุ 

2. มีความคุมคาสำหรับคาลงทะเบียน 

3. มีระบบทีป่รกึษาสำหรับการจัดการขอ

รองเรียน และปญหาของนักศึกษาอื่นๆ  

มีความพึงพอใจตอคะแนนประเมินที่ไดรบัและตองมี

การพัฒนานักศึกษารุนสุดทายใหสามารถมีทักษะและ

เขาทำงานในสถานประกอบการได 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  มกีารพัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบโจทยความตองการ

ของนักเรียนและสถานประกอบการ 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน เชิญประชุม 



ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

นักศึกษาสามารถทำงานตามแบบแผนไดดี มีมนุษย

สัมพันธที่ดีกบัเพื่อนรวมงาน ต้ังใจทำงานดี แตยังขาด

ประสบการณในการทำงาน ซึ่งตองอาศัยเวลาในการ

พัฒนาปรับปรงุ 

มีความพึงพอใจตอคะแนนประเมินที่ไดรบัและตองมี

การพัฒนานักศึกษารุนสุดทายใหสามารถมีทักษะและ

เขาทำงานในสถานประกอบการได 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  มกีารพัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบโจทยความตองการ

ของนักเรียนและสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 

ขอมูลนำเขา 

1.การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา  

- มี นโยบายงดรับนักศึกษาหากสาขาวิชามีนักศึกษาไมถึงเกณฑที่กำหนด ในปที่ผาน ป 2562-2563 สาขาวิชาวิชา

วัสดุศาสตรไดงดรับนักศึกษาเนื ่องจากมีนักศึกษามาสมัครไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในป 2563 

สาขาวิชาไดมีการขอปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขและไดพัฒนาหลักสตูรใหมรวมกับสาขาชีววิทยา เคมี และฟสิกส 

คือ “หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ” เพื่อตอบโจทยความตองการของภาคเอกชนและหนวยงาน

ภาครัฐ รวมถึงนักเรียนในช้ันระดับมัธยมปลายที่ตองการเขาศึกษา 

 

 2.การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา  

- มีการเปลี่ยนแปลงระบบเขาศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยจากระบบ admission ไปเปนระบบ TCAS ซึ่งระบบ 

TCAS นี้มีรอบการรับสมัครถึง 5  รอบอบดวยกัน ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคปดภาคเรียนใน

เดือนมิถุนายน  ทำใหสามารถรับนักศึกษาไดถึงรอบที่ 3  
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- นอกจากน้ียังมีการปรบัเปลีย่นประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 ซึ่งมีผลกระทบตอการบรหิารหลกัสตูรใหเหมาะสมตอ

บริบทของประเทศ คือตองสนับสนุนใหอาจารยมีการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย เชนการปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับยุค 4.0 ที่ทำใหนักศึกษารูเทาการเปลี่ยนไปของโลก และสนับสนุนใหใชภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มทักษะดานภาษาแกนักศึกษา เพื่อตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ

ในอนาคต 

- ความตองการในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมปลายลดลง จึงเปนสาเหตุให

สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรมีจำนวนนักศึกษาลดลงตามไปดวย 

- สถานการณการแพรระบาดของโรค covid -19 ทำใหการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของสาขาวิชามี

รูปแบบที่เปลี่ยนไป คือปรับเปลี่ยนเปนการเรียนการสอนแบบออนไลนและมีการปรับกิจกรรมออนไลนมาก

ข้ึน กิจกรรมในสาขาวิชาที่ตองพานักศึกษาไปทัศนาศึกษา เชน ศูนยเครื่องมือดานวิทยาศาสตร ปรับเปลี่ยน

เปนการทัศนศึกษาแบบออนไลน และการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมตองงดการจัดกิจกรรมไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ขอมูลนำเขา  

1. ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 
แผนการดำเนินงาน 

 

กำหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไมสามารถดำเนินการได

สำเร็จ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมีใน

หองปฏิบัติการ” 

ปการศึกษา 2564 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กิจกรรมวัสดุศาสตรเสริมสรางคุณธรรม 

ปการศึกษา 2564 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวัสดุ

ศาสตร 

ปการศึกษา 2564 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ปการศึกษา 

2564 

คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ  



“ศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชาในพ้ืนที่

วิทยาลัยชับบาลดาลพิพัฒนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน” 

โครงการนิเทศนักศึกษาและสหกิจศึกษา ปการศึกษา 

2564 

คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จมีการปรับรูปแบบมีทั้งการ

นิเทศนักศึกษาแบบ onsite และ 

online 

โครงการบริการวิชาการใชประโยชนจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและสมุนไพรในเขต

พ้ืนที่อำเภอชัยบาดล 

ปการศึกษา 

2564 

คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการการเตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลก

แหงการทำงานและการจัดอบรมทักษะ

นักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

ปการศึกษา 2564 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จมีการปรับรูปแบบมีทั้งการ

อบรมนักศึกษาแบบ onsite และ 

online 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

ปการศึกษา 2564 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

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

3. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. หลักสูตรใหมรายวิชาดานวัสดุศาสตรควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัยและตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และเปนการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

2. หลักสูตรควรจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อใหอาจารยไดมีการพัฒนาตนเองในดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหมีความเช่ียวชาญในการทำงานวิจัย และพัฒนาองคความร็  

3. ควรมีการใชแนวทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเขาถึงผูเรียนมากย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่ม

ชองทางการกูยืมเงินนอกจากกองทุน กยศ. 

5. เพื่มเติมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการวิจยั 

 

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2564 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
แผนการดำเนินงาน 

 

กำหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไมสามารถดำเนินการได

สำเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กิจกรรมวัสดุศาสตรเสริมสรางคุณธรรม 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวัสดุ

ศาสตร 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

“ศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชาในพ้ืนที่

วิทยาลัยชับบาลดาลพิพัฒนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน” 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการนิเทศนักศึกษาและสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการบริการวิชาการใชประโยชนจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและสมุนไพรในเขต

พ้ืนที่อำเภอชัยบาดล 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการการเตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลก

แหงการทำงานและการจัดอบรมทักษะ

นักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

ปการศึกษา 2565 คณาจารยสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 

สำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

ประจำปการศึกษา 2564 

 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตร.........หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต........สาขาวิชาวัสดุศาสตร......

เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน และอิงเกณฑการประเมินตามที่ คปภ.กำหนด ในรอบปการศึกษา 2564  มีผล

การประเมินสรุปได ดังน้ี 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน  รายองคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ 
ชนิด 

ตัวบงชี้ 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 



(I,P,O) 

องคประกอบท่ี 1  การกำกับ

มาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่  1.1  การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.

1.1) 

I 

ป.ตรี 3 ขอ 

ป.โท/ป.

เอก 11 ขอ 

ป.ตรี 3 

ขอ 

ป.โท/ป.

เอก 11 

ขอ 

- มีคุณสมบัติของ

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาเอก

จำนวน 1ทาน

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรมีผลงาน

ทางวิชาการอยาง

นอย 1 รายการใน

รอบ 5 ป ซึ่งเปนไป

ตามที่สกอ.กำหนด 

   ผาน

เกณฑ 

   ไมผาน

เกณฑ  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน  รายองคประกอบ/ตัวบงชี้ (องคประกอบท่ี 2-6) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนนประเมิน

ของคณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

80.93 
4.046 4.05 4.05 

15 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

16 
100 5 5 

16 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.52 4.52 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนนประเมิน

ของคณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา    - - 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    5 4 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    4 3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 4.5 3.5 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    4 4 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย    3.33 3.33 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
 

1 
100   

1 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ 
 

0 
   

1 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

   
 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย    3 3 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3.44 3.44 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   4 

4 
(มีเงื่อนไข) 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน  
   5 4 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 
   4 

4 

(มีเงื่อนไข) 

ต ัวบ งช ี ้  5.4 ผลการดำเน ินงานหล ักส ูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 10/10 100 5 5 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 4.5 4.25 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    5 4 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6 5 4 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
51.38/12 

= 4.28 

47.38/12 

=3.94 

 

สรุปผลการวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 



องค 
ประกอบที่ 

คะแนน

ผาน 
จำนวนตัว

บงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผาน/ไมผาน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1,2.2 4.5 ดีมาก 

3 2 3.2,3.3 - - 3.5 ดี 

4 3 4.1,4.2, 

4.3 

- - 3.4 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3 

5.4 

- 4.3 ดีมาก 

6 1 - 6.1 - 4 ดี 

รวม 12 6 4 2  ………………………………. 

ผลการประเมิน 21.33/

6 

= 3.55 

17/4 

= 4.25 

4.5/2 

= 2.25 

19.7/5 

= 3.94 

ดี 

 

 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

ไดงาน 100 เปอรเซ็นต 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- ทักษะดานความรูนอยกวาดานอื่น ซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากการทำงานไมตรงสาย 

- ผูประกอบการขอใหเพิ่มทกัษะดานการออกแบบ 

- หาวิธีการพัฒนาทักษะการเรียนรู 

- ทบทวนการสงนักศึกษาฝกงานตามความตองการ

ของนักศึกษา 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 



จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

การดำเนนิงานท่ีเปนเลิศ (ถามี) 

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

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

1. ............................................................ (ลายมือช่ือ)                   

   (..อ.ดร.เจรญิพร โชคบริบาล..) 

 

 

 

ประธานหลักสูตร 

       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 

                                               (..อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล..) 

                            วันที่รายงาน............../................/............. 

 

 

เห็นชอบโดย 
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       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 

                                 (............................................................) 

ตำแหนงคณบดี............................................................ 

วันที่รายงาน............../................/............. 
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