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คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 



  



รายงานผลการด าเนินการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   วิทยาศาสตร์/เคมี 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  หลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  

 Banchelor of Science Program  in Rubber Science and Technology 

๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   

๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ ไม่มี   

๕.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  :    

 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ผศ.ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม  ประธานหลักสูตร 

๒ ดร.สายสมร  ล าลอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ อาจารย์สุวิมล  ศิริวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ อาจารย์กวิชาติ  กะเตื้องงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕ อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

    มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา ประธานหลักสูตร 

๒ รศ.ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ดร. สายสมร ล าลอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๗   



หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 

๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

ปีการศึกษา 

 

จ านวนตาม

แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๘ ๓๕ -     

๒๕๕๗ ๓๕ ๓๑     

๒๕๕๖ ๓๕ ๒๔ ๑๘    

๒๕๕๕ ๓๕ ๒๔ ๑๙ ๑๙   

 

๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 

สาเหตุการออกจาก

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 

ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 

ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 

ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 

ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 

๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก ๓ ๓ - ๔ - ๒     

    ๑.๑ มีปัญหา

สุขภาพ 

๑ ๑         

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง

การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           

    ๑.๔ ย้ายคณะ           

    ๑.๕ ไปเรียนท่ี           



สถาบันอื่น 

    ๑.๔ อื่นๆ ๑ ๑         

๒. ประกาศพ้น

สถานภาพนักศึกษา 

-  - ๒       

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน    ๒  ๒     

๓. เสยีชีวิต           

๔. ส าเร็จการศึกษา           

๕. อื่นๆ ๑ ๑    ๑     

รวม ๓ ๓ - ๖ - ๕     

 

หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 

ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ ๒๘     

๒๕๕๖ ๑๘ ๑๘    

๒๕๕๕ ๑๙ ๑๙ ๑๙   



หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

๑ ของแต่ละปีการศึกษา 

  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   

= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 

๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปีการศึกษา

แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา

แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๓๑ *    

๒๕๕๖ ๒๔ *    

๒๕๕๕ ๒๔ *    

* ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ซึ่งนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ 

หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 

๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 

 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 

 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 

 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 



๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ซึ่งนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓  

 ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ...........-............. คน 

 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 

 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 

 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 

 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 

 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 

๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 

 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 

 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 

 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 

  

๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ซึ่งนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓  

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน.........-............... คน 

  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  



                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม -  
๒. ด้านความรู้ -  
๓. ด้านทักษะทางปัญญา -  
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -  
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  

๖. ............................................. -  
เฉลี่ยรวม -  

 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  

 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน...........-............. คน 

  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  

                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์ -  



๒. สามัคคี -  
๓. ส านึกดีต่อสังคม -  

เฉลี่ยรวม -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยคุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย 
(ก) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สมัครได้ 
(ข) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง   โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือ
ขัดขวางต่อการศึกษา 
(ค) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม ค าพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ง) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
(จ) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 



๒. แผนการรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
การก าหนดแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรจะต้องได้รับอนุมัติแผนการรับจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
๓๕ คน (ตามที่ระบุใน มคอ.๒) ส าหรับการก าหนดวิธีรับนักศึกษาเป็นไปตามนโยบายการรับนักศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยการรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)  และวิธีรับตรง ได้แก ่
๑. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ 
ทปอ. โดยก าหนดสัดส่วนประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแผนการรับทั้งหมด โดยก าหนดองประกอบการรับ
คือ GPAX ร้อยละ ๑๐ คะแนน สอบ O-NET ร้อยละ ๓๐ คะแนนสอบ GAT ร้อยละ ๑๐ คะแนนสอบ PAT1 ร้อย
ละ ๒๕คะแนน PAT 2 ร้อยละ ๒๕ 
๒. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 
๗๐ ตามรายละเอียดดังนี้ คือ 
(ก) โควตารับตรงพ้ืนที่บริการในเขต 10 จังหวัด ได้แก่ การรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองและนอกเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ 
และบุรีรัมย์ โดยให้สัดส่วนนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง : นักเรียนนอกเขตอ าเภอเมือง เป็น 50:50 เป็นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนระดับอ าเภอก าหนดคุณสมบัติการรับโดยใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.50 เกรดเฉลี่ยกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 เป็นเกณฑ์ในการ
สมัครสอบ ในส่วนการสอบคัดเลือกใช้คะแนนทดสอบความรู้ทางวิชาการ และการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ข) โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตาโครงการ วมว. 
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดคุณสมบัติการรับโดยใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ า
กว่า 2.50 เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 เป็นเกณฑ์ในการสมัครสอบ ในส่วน
การสอบคัดเลือกใช้การพิจารณาคุณสมบัติความสามารถพิเศษแต่ละประเภท และการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ค) โควตารับตรงทั่วไป เป็นการรับนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสอบคัดเลือกระดับประเทศท่ีต้องใช้ผล
คะแนนการทดสอบจากส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ  ก าหนด
คุณสมบัติการรับโดยใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 และ 
PAT2 เป็นเกณฑ์ในการสมัครสอบ ในส่วนการสอบคัดเลือกใช้การให้ค่าน้ าหนักของเกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ GAT 
PAT1 และ PAT2 และการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ง) โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 คุณสมบัติการรับโดยใช้ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.50 เกรดเฉลี่ยกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.00 เป็นเกณฑ์ในการสมัครสอบ ในส่วนการสอบคัดเลือกใช้การ
พิจารณาเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นผู้ มี
สิทธิ์เข้าศึกษา 

๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑       



ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
-  ระยะเวลาการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ตาม มคอ. 2) 

 
๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- มีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการรับสมัครไม่สอดคล้องกับการจบหลักสูตรของนักเรียนมัธยมปลาย 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
         จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
                        1. ออกแนะแนวโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ศึกษาจากฐานข้อมูลนักศึกษาว่าจบจากโรงเรียน
ใดมากที่สุด 
                 2.เชิญครูและนักเรียนที่สนใจรับฟังการแนะแนวที่คณะ/งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/open 
house 
                 3.สนับสนุนการไปประชาสัมพันธ์รุ่นพี่แนะน ารุ่นน้อง ตามโรงเรียนต่างๆ (เป็นค่าอาหาร/ค่าเดินทาง 
ประสานกับงานพัฒนานักศึกษาในเรื่องจิตอาสา) 
                 4.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร/วิดิทัศน์ 
 

 

 



๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
จากผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ตามท่ีรายงานใน มคอ.๒) พบว่าปัญหาที่พบมากใน
นักศึกษาแรกเข้า ได้แก่ 
- ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่  
- วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย   
- การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   
- ไม่มีเป้าหมายของการศึกษา 
- ทักษะภาษาอังกฤษต่ า 
- พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ต่ า 
๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในเดือนสิงหาคมตามอาเซียน ท าให้นักเรียนมีช่วงพักหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประมาณ ๓ เดือน ท าให้ไม่เกิดความต่อเนื่องของการเรียนและท าให้ลืม
เนื้อหาวิชาได้ 
- นักศึกษาแรกเข้ามาจากโรงเรียนในต่างพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างอ่อน  
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาใหม่สมัคร
เข้าร่วมโครงการผ่านระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมให้ความรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  การสืบค้นข้อมูล/ต าราทางวิชาการ การใช้บริการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เนต การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ เป็นต้น  
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- นักศึกษา  ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษา  ปัญหาทีพบคือ  ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ 

วิทยาศาสตร์ต่ า   
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์ 

 

๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

- คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาทุกชั้นปีตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ 



กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการให้ค าปรึกษาในเรื่องส่วนตัว  
- เมื่อนักศึกษาใหม่ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว งานบริการวิชาการของคณะจะส่งหนังสือแจ้ง
ให้หลักสูตรและภาควิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและประกาศให้นักศึกษาใหม่ทราบในล าดับถัดไป  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการ ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- นักศึกษาแรกเข้าของหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓๑ คน ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของภาควิชาและหลักสูตร 
- อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้รายละเอียดการติดต่อและการเข้าพบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระเบียบข้อบังคับด้าน
การเรียน ความประพฤติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา ได้แก่ ผลการเรียนต่ า ลาออกกลางคัน ส าเร็จ
การศึกษาช้า เป็นต้น  
- หลักสูตรได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาต่างๆ หรือเข้าร่วม
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามท่ีงานกิจการนักศึกษาของคณะได้ประสานมา 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยก าชับนักศึกษาเป็นระยะๆ  

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      - ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   - ก าหนดวันเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบได้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
       - สร้างช่องทางการติดต่อบน facebook หรือ line  ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 
 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 
- สอบถามความต้องการท ากิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเขียนโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
- ขอจัดตั้งชมรม Rubber Tech UBU ในสโมสรนักศึกษาและการดูแลของงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย



อุบลราชธานี 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ในปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ นักศึกษาได้ด าเนินการ ๔ โครงการและปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว คือ 

๑. โครงการยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง สนับสนุนโดยบริษัท เอสซีจี จ ากัด   
๒. โครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ ๒ สนับสนุนโดยมูลนิธิ จุมภฏ-พันธ์ทิพย์ 
๓. โครงการค่าย Rubber Bridge UBU สนับสนุนโดยบริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 
๔. โครงการการสระเลี้ยงปลาด้วยน้ ายางธรรมชาติ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์  
    โดยผลการด าเนินงานตามรายงานสรุปผลโครงการ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ตามรายงานสรุปผลโครงการ 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ตามรายงานสรุปผลโครงการ 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    จัดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากข้ึน  
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 

ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ ๒๘     

๒๕๕๖ ๒๔ ๑๘    

๒๕๕๕ ๒๔ ๑๙ ๑๙   

  
         ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรจ านวน ๕ คน (รับเข้า ๒๔ คน) และปีการศึกษา 
๒๕๕๖ มีจ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรจ านวน ๖ คน (รับเข้า ๒๔ คน) และปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวนนักศึกษา
ออกจากหลักสูตรจ านวน ๓ คน (รับเข้า ๓๑ คน) 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 



(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 นักศึกษาไม่สามารถเรียนผ่านเกณฑ์ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ เกรดไมผ่่าน
เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้นักศึกษา ลาออก  พ้นสภาพ  และย้ายไปเรียนสาขาอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    จัดติวนักศึกษา และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและความพร้อมด้านการเรียน เช่น คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ให้
มีความกระตือรือร้นในการเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความตั้งใจในการเรียนรู้มากข้ึน เช่น จัดกิจกรรมสาน
สันพันธ์น้องพ่ี  จัดติว จัดกิจกรรม พบปะ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มากข้ึน 
 
 

 

 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ซึ่งนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา

แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๓๑ -  -  

๒๕๕๖ ๒๔ -  -  

๒๕๕๕ ๒๔ -  -  



 
 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
          ไม่มี 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
          ไม่มี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ไม่มี 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ตั้งกลุ่มบน facebook ชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางใช้เป็นช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนได้ รับผิดชอบกลุ่ม
โดยประธานหลักสูตร 
 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
        - ใช้ช่องทางบน facebook  
 

๓.๘ การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา  

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
      ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นให้มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้า
ปรึกษาปัญหาต่าง 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



1. การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาหาเวลาเข้าพบนักศึกษาที่ตนเองดูแล  

 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ไม่มีข้อมูลด้านการจัดการความเสี่ยง  
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
      สนับสนุนการใช้ระบบอาจารย์ทีปรึกษาต่อเนื่อง 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ ..........๕.........  คน 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ ...........๕........  คน 

 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  ......๑๐๐........ 

 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ .....๕........ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 

- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              

ขึ้นไป 

 



๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ .........๕..........  คน 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ..........๓.........  คน 

 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ........๖๐...... 

 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ....๕....จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 

- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 

 

๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ...............  เรื่อง  

 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ ๑ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒ - 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔ ๑ 
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 

๐.๔ - 



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔ - 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖ - 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘ - 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘ - 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐ ๖ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐ ๑ 
 

การเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้ 

a. A. Samphao, P. Butmee, J. Jitcharoen, L. Svorc, G. Raber and K. Kalcher (2015) Flow-injection 

amperometric determination of glucose using a biosensor based on immobilization of glucose 

oxidase onto Au seeds decorated on core Fe3O4 nanoparticles, Talanta,142, 35-42. 

b. D.M. Stankovic, A. Samphao, D. Kuzmanavic and K. Kalcher (2015) Novel electroanalytical method 

for the determination of andrographolide from Andrographis paniculata extract and urine samples, 

Microchem. J., 122, 16-19. 

c. L. Svorc, K. Cinkova, A. Samphao, D. M. Stankovic, E. Mehmeti and K. Kalcher (2015) Voltammetric 

determination of harmaline in natural food products using boron-doped diamond electrode, J. 

Electroanalytical Chem., 744, 37–44. 

d. A. Samphao and K. Kalcher, Electrochemical Sensor: Practical Approaches: L.M. Moretto and K. 

Kalcher (Eds),    Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors, Springer, New 

York, 2014, 529-568. 



e. S. Lumlong, N. Komonrit, D. Baurecht and P. Wolschann (2015) Utilizing Bio-extract of Coconut 

Juice, Ginger with Coconut Juice and Lemongrass with Coconut Juice as a Latex Coagulant, 

International Symposium on Fundamental and Applied Science 2015, March 2015, Osaka, Japan p. 

91-101. 

f. C. Vudjung, U. Chaisuwan, U. Pangan, N. Chaipugdee, S. Boonyod, O. Santawitee and S. 

Saengsuwan (2014) Effect of Natural Rubber Contents on Biodegradation and Water Absorption of 

Interpenetrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Natural Rubber and Cassava Starch, Energy 

Procedia, Volume 56, p. 255–263.  

g. N. Tiautit, C. Puratane, S. Panpinit and S. Saengsuwan (2014) Effect of SiO2 and TiO2 Nanoparticles 

on the Performance of Dye- Sensitized Solar Cells Using PVDF-HFP/PVA Gel Electrolytes Energy 

Procedia, Volume 56, p. 378–385.  

h. W. Tanan and S. Saengsuwan (2014) Microwave Assisted Synthesis of Poly (Acrylamide-co-2-

Hydroxyethyl Methacrylate)/Poly(Vinyl Alcohol) Semi-IPN Hydrogel, Energy Procedia, Volume 56, p. 

386–393. 

i. สราวุธ ประเสริฐศรี   นัฐพล สุขพันธ์   กนกวรรณ กุระกนก   และปราณี นุ้ยหนู  “ลักษณะการคงรูป  สมบัติเชิงกล

และการทนต่อน้ ามันของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์” ประมวลบทความใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2557: หน้า 164-172 

 

๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 

  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รศ.ดร. สายันต์  แสงสุวรรณ ๑๑๑๐ ๒๒๓ 

๑๑๑๐ ๓๒๑ 

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 
สมบัติของสสารและรีโอโลยี 

๒ ผศ.ดร. สุวัฒน ์ ผาบจันดา ๑๑๑๐ ๒๒๓ อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

๓ อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง ๑๑๑๐ ๓๑๑ 

๑๑๑๐ ๓๑๒ 

๑๑๑๐ ๓๔๑ 

 

เคมีของยาง 

สารเคมีผสมยาง ๒ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๒ 

๔ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร ๑๑๑๐ ๓๑๑ 

๑๑๑๐ ๓๒๒ 

๑๑๑๐ ๓๔๑ 

 

เคมีของยาง 

ฟิสิกส์ของยาง 
ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๒ 

๕ ดร.สราวุธ ประเสริฐศร ี ๑๑๑๐ ๓๒๒ 

๑๑๑๐ ๓๔๑ 
ฟิสิกส์ของยาง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๒ 

 

๖ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด ๑๑๑๐ ๓๑๒ 

๑๑๑๐ ๓๑๓ 

๑๑๑๐ ๓๔๑ 

๑๑๐๒ ๔๕๔ 

สารเคมีผสมยาง ๒ 

หลักการออกสูตรยาง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๒ 
เทคโนโลยีเบื้องต้นทางพลาสติก 

 

๗ อาจารย์สายชล พิมพ์มงคล ๑๑๑๐ ๔๔๑ 

๑๑๐๓ ๒๐๐ 

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง 

ความรู้พื้นฐานเครื่องมือทางวิศวกรรมและ
การซ่อมบ ารุง 

๘ ดร.สายสมร ล าลอง ๑๑๑๐ ๓๒๑ 

๑๑๐๒ ๔๕๔ 
สมบัติของสสารและรีโอโลยี 
เทคโนโลยีเบื้องต้นทางพลาสติก 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รศ.ดร. สายันต์  แสงสุวรรณ ๑๑๑๐ ๓๓๑ 

๑๑๑๐ ๓๓๒ 

๑๑๐๒ ๔๕๑ 

การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ
ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ 

พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 

๒ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา ๑๑๑๐ ๓๓๑ 

๑๑๑๐ ๓๓๒ 

 

การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ 

ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ 

๓ ดร.สายสมร ล าลอง ๑๑๑๐ ๒๓๑ 

๑๑๐๒ ๔๕๑ 

เคมีพอลิเมอร์ 
พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

๔ ดร.สราวุธ ประเสริฐศร ี ๑๑๑๐ ๒๑๑ 

๑๑๑๐ ๒๔๒ 

๑๑๑๐ ๓๔๓ 

๑๑๑๐ ๔๘๔ 

๑๑๑๐ ๒๔๑ 

๑๑๑๐ ๓๔๖ 

๑๑๑๐ ๓๑๔ 

 

สารเคมีผสมยาง ๑ 

กระบวนการแปรรูปยาง 

ผลิตภัณฑ์ยาง ๑ 

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยียาง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง1 

ปฏิบัติการลาเท็กซ์เทคโนโลยี 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสม
ยาง 

 
๕ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร ๑๑๑๐ ๒๓๑ 

๑๑๑๐ ๓๓๒ 

๑๑๑๐ ๓๔๓ 

๑๑๑๐ ๔๘๔ 

๑๑๑๐ ๒๔๑ 

๑๑๑๐ ๓๔๖ 

๑๑๑๐ ๓๑๔ 

 

๑๑๑๐ ๒๒๑ 

 

เคมีพอลิเมอร์ 
ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ 

ผลิตภัณฑ์ยาง ๑ 

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยียาง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง1 

ปฏิบัติการลาเท็กซ์เทคโนโลยี 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสม
ยาง 

การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 

๖ อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง ๑๑๑๐ ๑๐๐ 

๑๑๑๐ ๒๑๒ 

๑๑๑๐ ๒๔๒ 

๑๑๑๐ ๔๘๔ 

๑๑๑๐ ๒๔๑ 

๑๑๑๐ ๓๔๖ 

๑๑๑๐ ๓๑๔ 

 

เทคโนโลยียางเบื้องต้น 

ยางสังเคราะห์ 
กระบวนการแปรรูปยาง 

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยียาง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๑ 

ปฏิบัติการลาเท็กซ์เทคโนโลยี 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสม
ยาง 

 



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

๗ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด ๑๑๑๐ ๒๑๑ 

๑๑๑๐ ๒๑๒ 

๑๑๑๐ ๒๒๑ 

 ๑๑๑๐ ๓๔๕ 

๑๑๑๐ ๒๔๑ 

๑๑๑๐ ๓๔๖ 

๑๑๑๐ ๓๑๔ 

 

สารเคมีผสมยาง ๑ 

ยางสังเคราะห์ 
การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 
ลาเท็กซ์เทคโนโลยี 
ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๑ 

ปฏิบัติการลาเท็กซ์เทคโนโลยี 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสม
ยาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

ล าดับ

ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ผศ. ตะวันฉาย  โพธิ์หอม วิศวกรรมศาสตร์ ๑๑๑๐ ๒๔๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๑ 

๒ ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง วิศวกรรมศาสตร์ ๑๑๑๐ ๔๘๒ การควบคุมคุณภาพยาง 



 

๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 
สังกัด 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ อาจารย์จักรพันธ์  พันธุ์ค า วิทยาลัยเทคนิคศรี
สะเกษ 

๑๑๑๐ ๒๔๑ 

๑๑๑๐ ๓๔๑ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๑ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ๒ 

๒ ดร. พงษ์ธร  แซ่อุย ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุ
และโลหะแห่งชาติ 

๑๑๑๐ ๓๑๓ 

๑๑๑๐ ๔๘๑ 

หลักการออกสูตรยาง 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 

๓ อาจารย์วราภรณ์  ขจรไชยกูล ผู้อ านวยการ
โครงการวิจัย
แห่งชาติ: ยางพารา  
ส านักงานกองทุน
สนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) 

๑๑๑๐ ๔๘๓ 

 

๑๑๑๐ ๓๔๕ 

 

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยียาง 

ลาเท็กซ์เทคโนโลยี 

๔ อาจารย์นนทศักดิ์ สมเกื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โครงการวิจัย
แห่งชาติ: ยางพารา  
ส านักงานกองทุน
สนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) 

๑๑๑๐ ๔๘๓ 

 
 

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยียาง 

 

 

๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
- การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็น ผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่

ต้องการ คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและท าการสอบคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์และ/หรือให้ผู้สมัครมีการ
สาธิตการสอนปากเปล่า โดยมีคณะกรรมตัดสินและพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด 
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ  



๑.๒ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งมีการมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ 
๑.๓  ชี้แจง มอบหมาย มคอ 3 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษที่ได้รับเชิญมาสอน 
๑.๔  อาจารย์ใหม่จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์   เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ   การใช้สื่อ การวิเคราะห์ผู้เรียน 
การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน การประเมินผลของรายวิชา ต้องอยู่ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อน
การท าหน้าที่ตามล าพัง 
๑.๕  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการเป็นอาจารย์ ให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่อย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไมม่ี               มี  จ านวน  ๓  คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน  ๒  คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :      มีจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของ มหาวิทยาลัยและคณะ มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎระเบียบต่างๆ เทคนิคการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  เส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  และมีการจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าเทคนิคการ
สอน  การออกข้อสอบ  การให้ค าแนะน าต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา และอ่ืน ๆ  

 
 

  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  อาจารย์มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และกรอบ
ภาระงาน ของบุคลากรสายวิชาการ  

 
 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         จัดให้มีการอบรมเทคนิคการสอน วิธีการสอน ส าหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

 



 

 

๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
   -   คณะได้ก าหนดขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
       1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อภาควิชา  ภาควิชาเสนอรายชือ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมายัง
ฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งนี้ ภาควิชาฯจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  
      2. ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ  เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ  
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะได้ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ดังนี้ 
๒.๑ ภาควิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  
๒.๒ ฝ่ายวชิาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องในประเด็นประเด็นหนึ่งจะส่งกลับไปให้ภาควิชาพิจารณาใหม่ หาก
ครบถ้วนทุกประเด็นฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑ ครั้ง โดยได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่จ านวน ๓ คน เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาณคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ไม่มี 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
         ไม่มี 
 



๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 

 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
- ด าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจัดให้มีการประชุมหลักสูตร
ตามวาระส าคัญทีต่้องพิจารณา เช่น การจัดการเรียนการสอน การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา  การปรับแผนการศึกษา 
การพิจารณาการปรับปรุงหลักสตูร การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะฯ 
- ในกรณีของการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบในรายวชิาทีส่อน 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
     ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 
 

 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 
 

๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์

๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พฒันาตนเองทางวิชาชีพและ
วิชาการตามสายงาน และทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 
 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและการประเมนิผล
เป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรบหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างานและเข้า
รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือทบทวนทุก 2 ป ี
 - จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายประเด็นปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการสนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้มาถา่ยทอดระหว่าง
หลักสูตรฯ  
 - จัดให้มีอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างรูปแบบการสอนและ
วิธีการประเมินผล 
 - มีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลระหว่างอาจารย์เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.๒ การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 - สนับสนนุให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังประชุมสัมมนา การท าการวิจัยการน าเสนอผลงานทางวชิาการ การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 - สนับสนนุให้อาจารย์ใหม่มีโอกาสไปศึกษาดงูาน  และประสานหรือจัดหาแหล่งทุนส าหรับการศึกษาต่อ 

 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการ
สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 
ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด

กิจกรรม 
วัน/เวลา ชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วม ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทาง

น ามาพัฒนาหลักสูตร 
“มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2557” 
(Thailand Research 
Expo 2014) 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

7-11 
สิงหาคม 
2557 

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี รับทราบแนวทางและทิศทางการ
วิจัยทางด้านเทคโนโลยยีาง เพื่อ
พัฒนาโจทย์วิจัยในรายวิชา senior 
project 



การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
กระบวนการจดัการ
เรียนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ “หลักการ
สอนและการเรียนรู”้ 

งานบริการ
การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ์

27 กันยายน 
2557 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ 
ผศ.ดร.นิภาวรรณ พอง
พรหม 
ดร.สายสมร  ล าลอง 
ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ การออกแบบการสอนและ
สอดแทรกเนื้อหาที่ใหผู้้เรียนมสี่วน
ร่วม เช่น การอภิปรายกลุม่ การ
น าเสนอหน้าช้ัน เป็นต้น 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
กระบวนการจดัการ
เรียนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ “การ
ออกแบบการวัดผล
และการออกแบบ
ข้อสอบ” 

งานบริการ
การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ์

28 กันยายน 
2557 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ 
ผศ.ดร.นิภาวรรณ  พอง
พรหม 
ดร.สายสมร  ล าลอง 
ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี

ได้รับทราบการวดัผลและออก
ข้อสอบให้ตรงตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมถึงรับทราบแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าแนว
ทางการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ ปี
การศึกษา 2557 

ส างานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ ม.
อุบลราชธาน ี

9-10 
ตุลาคม 
2557 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี

แนวทางการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประกันคณุภาพรายหลักสูตร 

การพิจารณาและการ
ตัดเกรด 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27 
พฤศจิกายน 

2557 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
ผศ.ดร.นิภาวรรณ  พอง
พรหม 

รับทราบแนวทางการพิจารณาเกณฑ์
การตัดเกรด เพื่อใช้ในการพิจารณา
เกรดของรายวิชาในหลักสูตร 

การบริการจัดการ
หลักสตูร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

3 ธันวาคม 
2557 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
 

แชร์ประสบการณ์การจดัการ
หลักสตูร กับหลักสูตรอื่นๆของคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารหลักสูตร 

วิจัยหลังปรญิญาเอก 
มหาวิทยาลยักราซ 
ประเทศออสเตรีย 

ทุนวิจัย Asea-
Uninet 

5 ธันวาคม 
2557 – 4 
มกราคม 
2558 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา 
 

ท าวิจัย และตีพมิพ์ผลงานวิจัย 
ผลิตผลงานวิจัยให้กับหลักสูตร 

การฝึกอบรมผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 

สนง. ประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ ม.
อุบลราชธาน ี

20-22 
เมษายน 
2558 

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี การเตรียมความพร้อมและแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร 

 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



    ไม่ม ี

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
  

๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

 

๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
- หลักสูตรมีนโยบายในการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก (ทั้งในและตา่งประเทศ) มาร่วมสอนในหัวข้อที่ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริงเพื่อถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาโดยตรง 
- ก าหนดให้สัดส่วนอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมีสัดสว่นประมาณ 10% ของอาจารย์ประจ า ทั้งนี้จะมีการพิจารณาความ



จ าเป็นในการเชิญแล้วแต่กรณ ี
- การเลือกสรรอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการโดยเร่ิมจากอาจารย์ประจ าวิชาเปน็ผู้เลือกสรรและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรฯ จัดท าแผนงบประมาณในการเชิญอาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษาเสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชา เพื่อน าเสนอคณะฯ พิจารณาต่อไป 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยหลักสูตรได้เชิญอาจารย์พิเศษจากต่างสถาบันร่วมบรรยายจ านวน ๔ รายวิชา ดังนี ้
- รายวิชา ๑๑๑๐ ๔๑๑ หลักการออกสูตรยาง (Principles of Compound Design) เชิญอาจารย์พิเศษ คือ ดร. พงษ์
ธร แซ่อุย นักวิจัยในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
- รายวิชา ๑๑๑๐ ๔๘๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง (Trend in Rubber Technology) อ.วราภรณ์ ขจรไชยกุล 
และคุณนนทศักดิ์ สมเกื้อ บุคลากรของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
- รายวิชา ๑๑๑๐ ๓๔๑ ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง ๒ (Rubber Technology Laboratory II) อ.จักรพันธ์  พันธ์ค า 
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
- รายวิชา ๑๑๑๐ ๒๔๑ ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง ๑ (Rubber Technology Laboratory I) อ.จักรพันธ์  พันธ์ค า 
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น ........๒......... คร้ัง ดังนี้ 
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

๑ ๑. อาจารย์สุวิมล  ศิริวงศ ์
๒. อาจารย์กวิชาติ  กะเตื้องงาน 

อาจารย์ทั้ง ๒ คน ลาออก เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 

๒ ๑. อาจารย์ปราณี  นุ้ยหน ู
๒. อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง 
๓. อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญยอด 

อ.ปราณี ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   

 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

- - -              

 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๑๑๑๐ ๒๓๓ อุณหพลศาสตร์และ

จลนพลศาสตร ์

๑๘ ๑๘ - ๕ ๕ ๔ ๑ ๒ ๑ - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๑๑ เคมีของยาง ๑๕ ๑๕ ๓ ๒ ๓ ๗ - - - - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๑๒ สารเคมีผสมยาง ๒ ๑๙ ๑๙ ๔ ๑ ๔ ๗ ๒ ๐ ๑ - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๑๓ หลักการออกสตูรยาง ๑๙ ๑๙ ๔ ๔ ๔ ๓ ๑ ๓ - - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๒๑ สมบัติของสสารและรี

โอโลย ี

๑๙ ๑๙ - ๓ ๕ ๓ ๓ ๕ - - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๒๒ ฟิสิกส์ของยาง ๑๙ ๑๙ ๕ ๕ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ - - - - - - 

๑๑๑๐ ๓๔๑ ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง ๑๘ ๑๘ - ๗ ๗ ๔ - - - - - - - - - 



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๒ 

๑๑๑๐ ๔๔๑ เครื่องจักรใน

อุตสาหกรรมยาง 

๑ ๑ - ๑ - - - - - - - - - - - 

๑๑๑๐ ๔๘๓ ความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยียาง 

๑๘ ๑๘ ๒ ๒ ๑๐ ๔ - - - - - - - - - 

 

 

 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

                

 

๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว 

- - - - 
 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  

(ถ้าม)ี 



- - - 

 

 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   

 รายวิชาที่สอนเนื้อหา

รายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           

ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 

 

- - - 

 

 

 

 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

- - - 

 

๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

- - - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
   
     มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ประจ าวิชาผ่านระบบอินเตอร์เนต 
www.reg.ubu.ac.th 
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

http://www.reg.ubu.ac.th/


    - ผลการประเมิน แยกตามภาคการศึกษา  

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ภาคการศึกษาต้น 

1 1110 200 Principles of Natural Rubber   5.00 ระดับมาก  

2 1110 211 Natural Rubber and Rubber 

Chemistry 

4.65 ระดับมาก  

3 1110 312 Rubber Additives II 4.29 ระดับดี  

4 1110 411 Principles of Compound Design 4.55 ระดับมาก  

5 1110 341 Rubber Technology Laboratory II 4.00 ระดับดี  

6 1110 441 Machine in Rubber Manufacture 4.16 ระดับดี  

7 1110 442 Glue Technology 4.49 ระดับมาก  

8 1110 492 Work Training 4.52 ระดับมาก  

9 1110 344 Rubber Production II   4.36 ระดับดี  

10 1110 490 Seminar 4.46 ระดับดี  

11 1110 412 Rubber and Rubber Additives 

Laboratory 

4.46 ระดับดี  

12 1110 481 Rubber product design 4.62 ระดับมาก  

13 1110 483 Trend in Rubber Technology 4.27 ระดับดี  

ภาคการศึกษาปลาย 

1 1110 221 Physical testing of rubber    

2 1110 231 Polymer chemistry    

3 1110 491 Science project    

4 1110 346 Latex technology 

laboratory 

   

5 1110 412 Rubber and rubber 

additives analysis laboratory 

   

6 1110 241 Rubber technology    



 

7 1110 242 Rubber processing    

8 1110 343 Rubber product    

9 1110 482 Rubber quality control    

10 1110 212 Synthetic rubber    

11 1110 484 Selected topics in rubber 

Technology 

   

12 1110 100 Introduction to rubber 

technology 

   

13 11110 345 Latex technology    

 
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ๓.๑ ปัญหาจากการเลื่อนเปิดเทอมตามประชาคมอาเซียน การจัดการหลักสูตรมีปัญหาในการสื่อสารความเข้าใจใน
ระบบ และการจัดรายวิชา 
     ๓.๒ ปัญหาจากเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือยังจ าเป็นต้องไปศึกษาปฏิบัตการทีว่ิทยาลัยเทคนิคศรี
สะเกษ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ๔.๑ ท าความเข้าใจเทอมการศึกษาตามประชาคมอาเซียน และจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.๒ จัดท าแผนขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ที่ขาดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ๕.๑ หลักสูตรรวบรวมข้อมูล และน าเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔  
    ๕.๒  เอกสารการจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ 
     

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    ๖.๑  เสนอผลประเมินการสอนให้อาจารย์ทุกรายวิชาในหลักสูตรรับทราบและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
    ๖.๒  ประชุมหารืออาจารย์กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 1 ครั้งต่อเดือน    
 
 



 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     ๑.๑ ประธานหลักสูตรเข้ารับฟังวิธีการสอนของอาจารย์ใหม่ และให้ข้อเสนอแนะ 
     ๑.๒ ให้อาจารย์ใหม่เข้าฟังบรรยายในรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมบรรยายเพ่ือเรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธี
บรรยาย 
 
๒. สรุปผลการประเมิน การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ๒.๑  รายงานผลการประเมนิทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่ ตามคะแนนผลการประเมินรายวิชา มีระดับคะแนน
มากกว่า ๓.๕๑ เป็นต้นไป     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
             ไม่มี 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
             - 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
             - 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
            - 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 

๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มีรายวิชา 1110 492 การฝึกงาน เป็นวิชาชีพเลือก ให้นักศึกษาที่ไม่
ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการภาครัฐ และภาคเอกชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1110 493 สหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพเลือก โดยก าหนด
ระยะเวลาในการฝึกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ : รายวิชา 1110 492 การฝึกงาน ให้ฝึกในภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 และใหลง
ทะเบียนรายวิชาในชั้นปีที่ 4 ภาคต้น  
รายวิชา 1110 493 สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

 
      
   ๑.๑ มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
    ๑.๒ มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 



และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนประเมินการปฎิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ ออกเป็น 
             สถานประกอบการ 50 % 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์นิเทศสหกิจ  50%  
 โดยหลักสูตรจัดผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจังและ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๒.๑ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม  0  คน   เนื่องจากนักศึกษาที่จะฝึกสหกิจศึกษายังอยู่ชั้นปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
    ๒.๒ จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม  จ านวน 0   แหล่ง  
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่มี ยังไม่ได้ด าเนินงาน 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ไม่มี ยังไม่ได้ด าเนินงาน 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         ๖.๑ วางแผนติดต่อ สถานประกอบการจ านวน ๑ แหล่งคือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
        ๖.๒  ฝึกความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษ 
 

๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
     ด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ในรายวิชา 1110 491 โครงงานพิเศษ ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการตรวจเอกสารสืบค้นข้อมูล การวางแผน การด าเนินการวิจัย การอภิปรายและสรุปผล 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย ประเมินผลการเรียนในรูปแบบของเกรด  
       
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3    แต่ได้มีการวางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา  1102 300 
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวน ตั้งโจทย์วิจัย การสืบค้นข้อมูล สถิติในงานวิจัย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     ไม่มี 
    
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ไม่มี 
 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    ไม่มี    
 

๓. การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      
 
๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
     ไม่มี 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



    ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
    ไม่มี 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     ไม่มี 
 

๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
      การพิจารณาผู้สอน ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

- มีความรู้ ความช านาญในสาขาที่สอน 
- ใน 1 รายวิชา จัดผู้สอน 2-3 คนต่อรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความช านาญที่หลากหลาย 

 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      -  หลักสูตรส่งรายชื่อวิชาและผู้สอนผ่านความเห็นชอบกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
          ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      จัดท าแผนการสอน มคอ 3 มคอ 5 และ มคอ 7  
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ไม่มี  
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ไม่มี 
 



๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
    ชี้แจง มอบหมาย มคอ 3 และ มคอ 5 ให้ผู้จัดการรายวิชา และกรอกข้อมูลใน tqf mapper 
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    หลักสูตรส่งรายงานรายชื่อวิชาที่มีการจัดท า มคอ 3 และ มคอ  5 ผ่านความเห็นชอบกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่มี 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ไม่มี 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มีรายงานแจ้งเพื่อทราบให้ข้อมูลกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระการประชุมครั้งที่ 4 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          วางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรในวาระการประชุมครั้งที่ 6 
 
 

๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา โดยมีการจัดติว รายวิชาเคมี แคลคูลัส ฟิสิกส์  ตลอดทั้งเทอม 
ต้นและเทอมปลาย ปีการศึกษา 2557 

- จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



            จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมและแจ้งให้กรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบการ
ด าเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น ในวาระการประชุมครั้งที่ 6 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
          ไม่มี 
 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
             วางแผนการเขียนโครงการต่างๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  
 

๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
        

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มี ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
1. มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานการสอนรายวิชา

พร้อมทั้งผลการประเมินการสอนต่อประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอน  

2. มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนรายวิชา 
3. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เรื่องการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการสอน ตัวอย่างข้อสอบ และรายงานการสอนรายวิชา ทุกรายวิชา 
เพ่ือให้สามารถพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบกับแผนการสอนได้ 

 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
                 จัดท ารายงานและแจ้งผลการด าเนินงานในวาระการประชุมครั้งที่ 3 และ 6 
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



            ไม่มี 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         ไม่มี 
 

๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     

-  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดหลักสูตร 
และรายวิชา 

-  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ใช้กลยุทธ์ต่างๆในการสอนเพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับลักษณะรายวิชาและตัวผู้สอนเอง 

- จัดให้มีการเข้าสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันหรือต่างกลุ่มวิชา โดยมี
การแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า หรือจัดเป็นแผนร่วมกัน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
          
          -  จัดให้มีการประเมินรายวิชาครบทั้งหมด 
           - มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้
กลยุทธ์ต่างๆในการสอนเพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับลักษณะรายวิชาและตัวผู้สอนเองในวาระการประชุมทุกครั้ง 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
        ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



        ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไม่มี 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
         ไม่มี 
 

๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
  - 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 



 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
        ๑.๑  อาจารย์ใหม่ขาดทักษะในการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 
 
       ๑.๒ การเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีของอาจารย์ 
 

 
 
๑.๑ เพ่ิมพูนทักษะการสอนด้วยจริยธรรมให้กับ
อาจารย์ใหม่ โดยจัดอาจารย์ใหม่เข้า KM ในหัวข้อการ
จัดการเรียนรู้ในหมวดคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒ สร้างความตระหนักให้กับอาจารย์ในการเป็นต้น
แบบอย่างที่ดีโดยการประชาสัมพันธ์ทางจดหมายอิ
เลกทรอนิกส์ จดหมายข่าวในวารสารของคณะ
วิทยาศาสตร์ และยกย่องอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ดี  

๒.  ความรู้ 
 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 



๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
    มีการเขียนโครงการซ่อมบ ารุงตึกและครุภัณฑ์ร่วมกัน ในวาระการประชุมที่ 3 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    รายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระการประชุมที่ 6 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไม่มี 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ไม่มี 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
   นักศึกษาประเมินความพึงพอใจพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรผ่านระบบ 
www.reg.ubu.ac.th 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีรายงานการด าเนินงานด าเนินการเกี่ยวกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตรใน www.reg.ubu.ac.th 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ได้มีการทบทวนและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในส่วนของ อาจารย์พิเศษ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องปฏิบัติการโครงงาน ในวาระการประชุมครั้งที่ 6    

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    จัดท าแผนโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการยาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
 



หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 



๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 



๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรได้มีการประชุมปาจารยป์ระจ าหลักสตูรปลีะ 

๖ ครั้ง  เพื่อวางแผน  ติดตามและทบทวน การ

ด าเนินงานของหลักสตูรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

เข้าร่วมประชุมโดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   ในภาคเรยีน

ที่ ๑  และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดเ้ข้าร่วมประชุม

โดยคดิเป็นร้อยละ ๑๐๐    ในภาคเรียนท่ี ๒ 

ได้ด าเนินการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารยผ์ู้สอน ดังนี ้

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๑ 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๒ 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๓

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๔

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๕

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๖ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มรีายละเอียดหลักสูตร  (มคอ. ๒) ที่ผ่านการอนุมัติ 
จาก สกอ. เมื่อวันท่ี  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  และมี
หนังสือประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณา
จากส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรมีการเปดิรายวิชาจ านวน  ๒๖ วิชา 

และมรีายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ โดยให้อาจารย์

ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ ตามแบบฟอร์ม ก่อนเปิดภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในระบบ 

 website : www.tqf.ubu.ac.th  



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 

และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคเรยีน ทาง

หลักสตูรได้ก าหนดให้คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

ครบทั้ง  ๒๖ วิชา  ภายใน  ๓๐   วัน   หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ี ๑  และ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ของปี

การศึกษา  

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม มคอ.๖ 

 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ได้จัดท ารายงาน มคอ.๗ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

จ านวน    ๘  วิชา คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

หลักสตูรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการ

สอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 

จ านวนทั้งสิ้น  ๒๖  วิชา 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

มีอาจารย์ใหม่จ านวน ๒ คนได้รบัการปฐมนิเทศด้าน

การเรยีนการสอน  การกรอกภาระงาน การจัดท า 

มคอ. ๓  มคอ.๕  การพิจารณาคะแนนผลการเรยีน

ของนักศึกษา เป้นต้น โดยการเข้ารับกิจกรรม KM ของ

คณะวิทยาศาสตร ์

โดยมเีอกสารแจ้งการเข้าร่วมรับการปฐมนิเทศอาจารย์

ใหม่ และเอกสารแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ

เรียนรู้ KM 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนี ้



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ข้อมูลอยู่ท่ี หมวด ๔ อาจารย์ ข้อ ๙) 

 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดร้ับการพัฒนาทาง

วิชาการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

นายศิวรักษ์ จันโท เข้าการอบรม “สอนปั้น character”  

ในระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ยังไม่มีนักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี ๓ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ไม่มีบัณฑิต  เนื่องจากนักศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี ๓ 

 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

 ๑.๑ การเลื่อนเทอมการศึกษาตามประชาคมอาเซี่ยน 
  เทอมต้น (สิงหาคม –พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
  เทอมปลาย (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) 
 ปัญหาของหลักสูตรที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการของโครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางที่ต้องด าเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษาในการเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมสอน  ซึ่งการ

ด าเนินงานจะคาบเก่ียวระหว่าง งบประมาณปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘  ผู้ดูแลโครงการต้องปรับโครงการการใช้เงิน

งบประมาณ ๒๕๕๗ และ งบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งเกิดความสับสนและมีความผิดพลาดจึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า  

 ปัญหาของผู้เรียนในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๘  เป็นเดือนที่อุณหภูมิสูง การเรียนปฏิบัติการในห้องเรียนที่ไม่มี

เครื่องปรับอากาศ ประสิทธิภาพการเรียนลดต่ าลง  และเดือนเมษายนมีวันหยุดเรียนส่งผลกระทบต่อระยะเรียนท าให้

ต้องนัดเรียนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็น 

๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 



ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา หลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ิมจ านวนรับเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการยางเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก ท าให้จ านวนรับเข้าไม่เป็นไปตามแผน  

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

ปัญหาเรื่องจ านวนรับเข้าไม่
เป็นไปตามแผน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในจ านวนรับเข้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน โดย
จัดท าแผ่นพับแจก  ประชาสัมพันธ์ตาม
ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน์อินเตอร์เนต สื่อ
วิทยุ เป็นต้น 

ปัญหาผลการเรียนของนักศึกษา
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

นักศึกษาตกออกจากหลักสูตร พบปะนักศึกษาให้บ่อยขึ้นเพ่ือสอบถาม
ปัญหาหารเรียน รวมทั้งจัดติวรายวิชาที่
นักศึกษาได้ผลการเรียนต่ าเช่น เคมี ฟิสิกส์ 
แคลคูลัสเป็นต้น 

ปัญหาการกรอกข้อมูล มคอ.๓ 
และ มคอ.๕ ของอาจารย์ใหม่ 

ได้ข้อมูล มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ไม่
ครบถ้วน 

จัดอบรมการกรอก มคอ.๓ และ มคอ.๕ 
ให้อาจารย์ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 หมวดที่  ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  เหตุผลที่ไม่สามารถ



แล้วเสร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จตามแผน ด าเนินการได้ 

๑.๑ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 

ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 

ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา ส าเร็จตามแผน - 

๑.๒ ทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร 

ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี 

ส าเร็จตามแผน - 

ปฏิบัติการนอกสถานที่ “กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง” 
มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง ส าเร็จตามแผน - 

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  ไม่มี 

 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ เพ่ือไม่ให้

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับภาระการเรียนมากเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนและเกรดรวม รวมทั้งกระทบต่อการปรับตัว

เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :   

  ๑. พัฒนาเทคนิคการสอนให้อาจารย์  

  ๒. สนับสนุนอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

  ๓. สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ในระดับปริญญาเอก  

  ๔. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

  ๕. อบรมบุคลากรสายสนับสนุนให้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ทางยางให้มากขึ้น  

  ๖. อบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึนเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษารับเข้า ตลอดทั้งปีการศึกษา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ใน

ภาควิชา  



เพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ประธานกรรมการบริการหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ใน

ภาควิชา  

อาจารย์ในสาขาพบปะกับนักศึกษาในหลักสูตรและนักศึกษาที่ปรึกษาให้มากข้ึนเพื่อ

ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
สิ้นปีการศึกษา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสุตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

ภาควิชา 

อบรมบุคลากรสายวิชาการให้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ด้าน

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรมให้มาก

ยิ่งข้ึน 

สิ้นปีการศึกษา อาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

สายวิชาการตามนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สิ้นปีการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 

ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาน าเสนองานวิจัยในรูปโปสเตอร์หรือน าเสนอแบบปาก

เป่าในงานประชุมวิชาการ 
สิ้นปีการศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางถูกต้อง     

เป็นความจริงทุกประการ 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

           (ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

       (รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................              

          (ผศ.ดร. นภิาวรรณ พองพรหม) 

4.  .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที.่........................ 

           (ดร.สายสมร ล าลอง) 
5.  .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................      

             (ดร. สราวธุ ประเสริฐศรี) 

 

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



                                                     (ผศ.ดร.อุดม ทิพราช) 
                                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

วันที่   เดือน    พ.ศ.  . 

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

             (รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์) 
    ต าแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

     วันที่   เดือน    พ.ศ.  . 

  

                   ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

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

                    ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 

 


