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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

  
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 ) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นววรรณ ทองมี  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงศกระจาง  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. โองการ  วณิชาชีวะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

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

ไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมี

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีบุคลากรจำนวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 1 คน และอาจารย

ระดับปริญญาเอก 4 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้ เปนไปตามกระบวนการของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตาม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

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

ปานกลาง ไดคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 3.06 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 4 อาจารย มีผลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.15 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับ ปานกลาง 

  มีคะแนนเฉล่ีย 3 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

จดุเดน/แนวทางเสริมจุดเดน  
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพอยางชัดเจน และควรนำศักยภาพ

ของอาจารยมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรในมิติตาง ๆ  
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

 

1. ควรตั้งเปาในองคประกอบเชิงกระบวนการในตัวบงช้ีที่ 4.1, 5.1 5.2 และ 5.3 มุงพัฒนาใหชัดเจนเพื่อสามารถนำผล

ที่ไดจากกระบวนการมาวิเคราะหและแสดงใหเห็นการดำเนินการที่มีการพัฒนาเชิงรูปธรรมตอไป 
  

2. ควรประเมินตัวบงชี้ 3.1เพื่อสะทอนวากระบวนการไดมาของนักศึกษามีปญหาในขั้นตอนใด เพื่อนำไปสูการ

ออกแบบที่เปนที่ตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานอยางเรงดวน  
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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

 
 NA NA 

 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

 
 NA NA 

 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 NA NA 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา    NA NA 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    NA NA 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    NA NA 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 NA NA 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    4 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย    4.44 4.44 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

4 
80 5 5 

5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
 

2 
40 3.33 3.33 

5 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  12 
240 5 5 

5 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย    2 2 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 3.48 3.15 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    3 3 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
   2 2 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน    - 2 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
   0 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 3 3 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 3 3 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 2.66 3.06 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

จำนวนตัวบงช้ี I P O 

คะแนนเฉล่ียของ

ทุกตัวบงช้ีใน

องคประกอบท่ี 2-6 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 5   ผาน   
 

2 2 - -        
3 3   - -      
4 3 3.15 - - 3.15 ระดับคุณภาพด ี  
5 4 3.00 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

รวม 13 7 4 2      
คะแนนเฉล่ีย 3.11 3.00   3.06 ระดับคุณภาพด ี  

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนา

และสงเสริมผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน 

วิเคราะหผลของศักยภาพของอาจารยเพื่อนำมา

พัฒนาหลักสูตรใหเขมแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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การประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจ 

 

 

ออกแบบ รวบรวมการประเมินที่สะทอนแนวโนมใน 

กระบวนการรับฯ การบริหาร และสงเสริมพัฒนา

คณาจารยในหลักสูตร  

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

เรงออกแบบการปรับสาระ/หลักสูตรที่ดึงดูดและ

ตอบสนองผูเรียนได 

 

ออกแบบหลักสูตรจากการใชขอมูลจากผูมีสวนได

สวนเสียเขามามีสวนรวมในทุกมิติ เพื่อตอบสนอง

ผูเรียนและตลาดแรงงานในสถานการณปจจุบัน 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ผลการประเมินทีส่ะทอนการพัฒนาหลกัสูตรจากสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

 

วางแนวทางการประเมินและรวบรวมผลกระทบ

จากสิ ่งสนับสนุนการเรียนร ู ท ี ่ม ีต อคณาจารย 

นักศึกษา รวมถึงชุมชน เพื ่อแสดงใหเห ็นถึง

รูปธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีตอไป 

 

  

 

 ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นววรรณ ทองม)ี 
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