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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นววรรณ ทองมี  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.รัตติพร  สำอาง  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย เปมิกา ขำวีระ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิชาวัสดุศาสตร (หลกัสูตรใหม 

พ.ศ. 2559) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี แตนำมาคำนวณคะแนนประเมินตนเอง

เพียง 11 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.72 โดยมี

รายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

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 มีคะแนนเฉลีย่ 5 

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

O) พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีผลการดำเนินงานดังน้ี 

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

คะแนนเฉลี่ย 4.53 

 

สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. มีกระบวนการในการดูแลและใหคำปรึกษา อาจารยใสใจดูแลนักศึกษาในสาขาอยางดีมาก จนเห็น

การเปลี่ยนแปลงนักศึกษาอยางชัดเจน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยมีความต้ังใจทำผลงานวิชาการเพื่อขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการทกุทาน ซึ่งเห็นไดจากการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติทุกทาน 

3. มีวิธีการสอนทีส่งเสริมการเรียนรูของนักศึกษา  

4. หลักสูตรยังคงทันสมัย และตอบสนองความตองการดานตลาดแรงงานปจจบุัน 

5. อาจารยประจำหลักสูตรสนับสนุนวัสดุอปุกรณในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาอยางเต็มกำลงั  
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จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. ติดตามผลการเรียนและพัฒนานักศึกษาอยางสม่ำเสมอ  

2. สงเสรมิใหอาจารยเขาสูตำแหนงวิชาการทีสู่งข้ึน มหาวิทยาลัยควรเพิม่ชองทางในการประเมินการ

สอนเพือ่ขอตำแหนงทางวิชาการ เชน ใหอาจารยสามารถประเมินการสอนเปนการลวงหนาได กอนการย่ืนขอ

ตำแหนงวิชาการเพือ่ใหอาจารยไดใชเวลาในการเตรียมผลงานทางวิชาการไดอยางเต็มประสทิธิภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน อาจ

เพิ่มรายวิชาเรื่องเฉพาะทางวัสดุศาสตร หรอื ปญหาพิเศษ 

4.สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดในการแขงขันดานตางๆ เชน การประกวดออกแบบวัสดุ

บรรจุภัณฑ 

5. ผลจากสถานการณเศรษฐกิจและสงัคมสงกระทบตอการเลือกเรียนหลกัสูตร ทำใหนักศึกษานอยลง

อยางเห็นไดชัด ทำหลักสูตรเชิงบรูณาการเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏดานชุมชนทองถ่ิน 

และขยายกลุมเปาหมายนอกระบบใหมากข้ึน 
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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 
 

80.93 
4.046 4.05 4.05 

15 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

16 
100 5 5 

16 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 4.52 4.52 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา    - - 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    5 4 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 4.5 3.5 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    4 4 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย    3.33 3.33 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

1 
100   

1 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
 

0 
   

1 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
   

 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย    3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 3.44 3.44 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   4 

4 

(มีเง่ือนไข) 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  
   5 4 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน    4 4 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

(มีเง่ือนไข) 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 10/10 100 5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 4.5 4.25 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    5 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 5 4 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
51.38/12 

= 4.28 

47.38/12 

=3.94 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

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
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 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 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

ไดงาน 100 เปอรเซ็นต 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- ทักษะดานความรูนอยกวาดานอื่น ซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากการทำงานไมตรงสาย 

- ผูประกอบการขอใหเพิ่มทกัษะดานการออกแบบ 

- หาวิธีการพัฒนาทักษะการเรียนรู 

- ทบทวนการสงนักศึกษาฝกงานตามความตองการ

ของนักศึกษา 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

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

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. นววรรณ ทองมี) 
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