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บทสรุปผูบริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ไดรับการอนุมัติเห็นชอบใหมีการดําเนินการเปดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 หลักสูตรไดดําเนินการเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ปจจุบันมี

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  3  ชั้นป จํานวน 98 คน  อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และมี

อาจารยผูสอนในหลักสูตรรวม  33  คน  

 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชา

ชีววิทยาที่ผานมาไดมีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี ้

คะแนนที่ได 2.58  ผลการประเมินอยูในระดบัปานกลาง โดยมีการดําเนินงานในแตละตัวบงชีด้ังนี้ 
 

สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 3.34 ด ี

3. นักศึกษา 3 2.00 ปานกลาง 

4. อาจารย 3 2.63 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 
4 2.75 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 2.00 นอย 

รวม 14 2.58 ปานกลาง 

หมายเหต ุ แปลผลคะแนนประเมิน ดงันี ้

คะแนนประเมิน ความหมาย 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวเิคราะหตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยามีผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน

ตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ. กําหนด  โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน คุณสมบัติ

ของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และมีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรในการกํากับควบคุมดูแลเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 1-5 

ซึ่งประกอบไปดวยมคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7  

องคประกอบคุณภาพที่ 2 บัณฑิต  

 ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาในหลักสตูรสําเร็จการศึกษา จํานวน 53 คน  บัณฑิตได

งานทําหลงัสําเร็จการศึกษารอยละ 43.40 มีงานทํากอนจบศึกษารอยละ 1.89 และศึกษาตอรอยละ 1.89  

องคประกอบคุณภาพที่ 3 นักศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

การรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 ครบตามแผนรับและมีคุณสมบัติตามที่กําหนด มีระบบแตงตั้ง

อาจารยที่ปรกึษาทั้ง 3 ชัน้ป คอยใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรยังมี

การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดโครงการตางๆเพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีมาตรฐานผลการ

เรยีนรูทั้ง 5 ดาน ปจจุบันมีนักศึกษา 3  ชัน้ป จํานวน 98 คน อัตราการคงอยูของนักศึกษา มากกวารอย

ละ 65 ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรอยูในระดับดี และไมมี

ขอรองเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร  

องคประกอบคุณภาพที่ 4 อาจารย 

 ปการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ยังไมมีอาจารยใหม แตมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารยที่

ลาออก มีการจัดภาระงานสอนรายวิชาเอกใหตรงกับความเชี่ยวชาญทําใหผลการประเมินอาจารยผูสอน

โดยนักศึกษาอยูในระดับดีถึงดีมาก มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตนเอง

ทั้งดานวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ และการศึกษาตอ  จากการพัฒนาตนเองของอาจารยพบวา

สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยได อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 40 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คนอยางตอเนื่อง และมีความพึง

พอใจตอการบรหิารหลักสูตรในระดับปานกลาง 

องคประกอบคุณภาพที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  ปการศึกษา 2557 หลักสูตรยังไมถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร แตมีการประชุมเพื่อ

ปรับแผนการเรยีนเล็กนอย และมีการปรับปรุงขอกําหนดในบางรายวิชา มีการพิจารณาอาจารยผูสอนใน

รายวิชาเอกใหมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเนือ้หาวิชา โดยมีผลการ

ประเมินผูสอนในปการศึกษา 2557 อยูในระดับดีถึงดีมาก มีการนําผลการประเมินผูสอนและขอเสนอแนะ

มาใชในการปรับปรุง/พัฒนา ในปการศึกษา 2558 และสนับสนุนใหอาจารยผูสอนนําผลการวิจัยมาใชในการ

เรยีนการสอน การศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนามุมมองหรอืความคดิจากผูสอนไดหลากหลาย
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ความรูและประสบการณมากขึน้ มีการกํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 

มคอ. 5 และ มคอ.7 ซึ่งพบวามีรายวิชาที่มีผลการเรยีนรูที่ผดิปกติ จํานวน 9 รายวิชา สวนใหญมีสาเหตุมา

จากนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรคอนขางนอย จึงควรวางแผนสอนปรับ

พืน้ฐานทางคณติศาสตรและเคมีใหกับนักศึกษาใหม มีการดําเนินงานตามตามตัวบงชี้ผานตามเกณฑ คิดเปน

รอยละ 100  

องคประกอบคุณภาพที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

  หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

จากปการศึกษา 2556 และผลจากการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจากอาจารย

ประจําหลักสูตร มาใชในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑทางชีววิทยา ในปการศึกษา 2557 ผลการ

ประเมินพบวานักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก บงบอกวาหลักสูตรมีสิ่ง

สนับสนุนเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ ทันสมัยทั้งในหองเรยีน หองปฏิบัติการ และภาคสนาม  

 

สรุป 

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรมีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับจัดโครงการตางๆ เพื่อสงเสรมิและพัฒนานกัศึกษาใหมี

มาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน 

2. จาํนวนนักศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามแผนการรับทุกปการศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมงีานวิจยัและผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

4. มีระบบในการยกยองและสรางแรงจูงใจทีด่ ี

5. มีการเรยีนการสอนปฏิบตักิารและศึกษาดงูานในรายวิชาทําใหนักศึกษาไดสมัผัสและเรยีนรูจาก

ประสบการณจริง 

6. มีหองสมุด และการใหบรกิารคอมพิวเตอร รวมถงึเครอืขายอนิเตอรเนต็ทั้งของคณะและ

มหาวิทยาลยัอยางเพียงพอ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรมีการตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตางๆ  

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําหลักสตูร อาจารยในหลักสูตร สถานที่จดัการเรียนการสอน 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําความรูจักกับหลักสูตรมากขึ้น 

3. สงเสริมใหอาจารยไดมีการทํางานวิจยัและผลงานทางวชิาการเพิ่มขึ้น 

4. สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. กิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังไมมีการพัฒนาดานการสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม 

2. สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงทางวชิาการมากขึน้ 

3. มีการนําผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนนอย 

4. จัดหาที่นัง่พักระหวางรอเรยีนใหนักศึกษาเพิ่มขึน้ 

5. ควรมีสถานที่รวบรวมตัวอยางและโรงเรอืนทดลองทางชวีวิทยา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสตูรควรมีการจัดทําแผนความเสีย่งเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่ไมเปนไปตามแผนการรับ 

2. หาแนวทางในการลดภาระงานสอนของอาจารยเพือ่ใหอาจารยไดพัฒนาตนเองมากขึน้ 

3. ควรมีการนําผลงานวิจยัและบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากขึน้กวาเดิม 

4. ควรจัดหาอุปกรณและครุภัณฑที่มีความทันสมยั 
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คํานํา 

 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผล

การดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 2557  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)

จํานวนองคประกอบทีร่ายงานทั้งหมด  6 องคประกอบ  14 ตัวบงชี้       

 ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชีน้ับตามปการศึกษา 2557  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 

1 สิงหาคม  2557  ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม  2558  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของ

การจัดทํารายงาน   ผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2.58 คะแนน) 

ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวมใจอยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารภิจสําคัญ

ของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้ หลักสูตรจะ

รวมกันหาแนวทางการพัฒนา พรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช

ในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

(ดร.สุวรรณ ี พรหมศิร)ิ 

(ประธานหลักสตูรสาขาวิชาชีววทิยา) 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สารบัญ 

เรื่อง           หนา 

 

บทสรุปผูบรหิาร 1 

คํานํา 5 

สารบัญ 7 

บทท่ี 1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาชวีวิทยา 9 

 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 9 

 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 10 

 หมวดที ่1 ขอมลูทั่วไป 13 

 องคประกอบที่ 1 การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน 16 

 องคประกอบที่ 4 อาจารย  

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 17 

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 22 

  ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 24 

 องคประกอบที่ 2 บัณฑิตและองคประกอบที่ 3 นักศึกษา  

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 26 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 29 

  ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 34 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 36 

 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน  

  ขอมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสตูร 40 

  คุณภาพหลักสตูร การเรยีนการสอน และการประเมินผล  

  ตัวบงชี ้5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 43 

  ตัวบงชี ้5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 45 

  ตัวบงชี ้5.3 การประเมนิผูเรยีน 48 

  ตัวบงชี ้5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา

แหงชาต ิ

52 

 องคประกอบที่ 6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู  

  การบรหิารหลักสตูร 72 

  ตัวบงชี ้6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู 72 

 หมวดที ่6 ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผูประเมิน  76 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง           หนา 

 

 หมวดที ่7 แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  

  ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 78 

  ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลกัสูตร 78 

  แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับปการศึกษา 2558-2559 79 

บทท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาชีววิทยา 81 

 ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 82 

ภาคผนวก  

 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ที ่3242/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประจําหลักสูตร หลักสตูรระดับปริญญาตรี ประจําปการศกึษา 2557-2558 

88 

 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที ่144/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2557 

99 
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บทที่ 1 

รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปการศกึษา 2557    วันท่ีรายงาน 31 กรกฎาคม 2558 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร  

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ. ศ. 2555 เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมุงเนนในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คอื 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะ

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพรอมในดานตางๆ ที่จําเปนตอการ

ทํางานและการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  โดยเนนใหนักศึกษามีความรูในวิชาการพื้นฐาน ทักษะวิชาการ

พื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ  มีเนื้อหาสาระความรูสมัยใหมเปนสากล มีกระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการเรยีนการสอนทีส่งเสรมิใหเกิดการเรยีนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง มีจรรยาบรรณ สามารถนําความคิดสรางสรรค ไปปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหา สามารถ

อยูไดในสังคมอยางฉลาดและเปนสุข ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนที่ยั่งยืนของสังคมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี ้

 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science in Biology 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชวีวิทยา) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (ชวีวิทยา) 

ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ)  : Bachelor  of  Science (Biology) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B. Sc. (Biology) 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. วิชาเอกของหลักสูตร 

ไมม ี

5. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 134  หนวยกติ 

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

6.1  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป 

6.2  ภาษาทีใ่ช  : ภาษาไทย 

6.3  การรับเขาศึกษา  : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

6.4  ความรวมมอืกับสถาบันอื่น : ไมม ี

6.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  : ใหปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา 

 ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยาในป 2556 ที่ผานมา ไดมีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ 

โดยมีผลการประเมิน 6 ตัวบงชี้ คะแนนที่ได 4.89  ผลการประเมินอยูในระดับดมีาก โดยมีการดําเนินงาน

ในแตละตัวบงชีด้ังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1  อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5  คน โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 ซึ่งคิดเปน  

5 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ 

มคอ.3 และ  มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวน

รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 34 รายวิชา โดยมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา คดิเปนรอยละ 100 ซึ่งคิดเปน  5  คะแนน ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่  3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีรายวิชา

ที่เปดสอนทั้งหมด 34 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน   คิดเปนรอยละ 100   ซึ่งคิดเปน  5 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

โดยมีการดําเนินงาน 6 ขอ คดิเปน 5 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีรายวิชา

ที่เปดสอนทั้งหมด  8 รายวิชา และมีรายวิชารายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูที่กําหนดใน มคอ.3 คดิเปนรอยละ 23.5  ซึ่งคดิเปน  4.7 คะแนน ผลการประเมิน

อยูในระดับ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ 6 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมี

อาจารยใหม ดังนั้นจึงไมขอรับการประเมินในตัวบงชีท้ี่ 6 

ตัวบงชี้ที่ 7 อาจารยประจําทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ครัง้ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 14 คน ซึ่งมีอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชพี 13 คน คดิเปนรอยละ 92.86  ซึ่งคดิเปน  4.64 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 8 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสดุทายที่มตีอคุณภาพหลักสูตร 

               เนื่องจากหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ยังไมมีนักศึกษาทีส่ําเร็จการศกึษาในปการศึกษา 2556 ดังนั้นจึงไมขอรับการประเมนิในตัวบงชี้ที่ 8  
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดแข็ง :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาไดมีระบบและกลไกการดาํเนินงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอนและผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการ

การศึกษากําหนดและซึง่ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 5 ดาน       

แนวทางเสรมิ : มีการสนับและสงเสริมการดําเนินงานในดานตางๆ อยางตอเนื่อง 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร  25501641100817 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม 

มคอ.2 (คุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการ) 

อาจารยประจําหลักสูตร

ปจจุบัน (คุณวุฒแิละตาํแหนง

ทางวิชาการ) 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

และหลักฐานการอนุมัต ิ

1. นางอรนุช สุขอนันต 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(ชวีวิทยา) 

1. ดร.สุวรรณี  พรหมศิร ิ

- กศ.บ. (ชวีวิทยา) 

- กศ.ม. (ชวีวิทยา) 

- ปร.ด. (ชวีวิทยา) 

ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ แทน

อาจารยสุภาพร แทนพอ ที่

ลาออกและปรับเปลีย่นใหเปน

ประธานหลักสตูร 

อนุมัต ิ: วันที่ 23 พ.ค. 2558 

หลักฐาน : สมอ.08 

2. นางนุชจรนิทร เพชรเกลีย้ง 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 

- วท.ม. (นิเวศวิทยา) 

2. นางอรนุช สุขอนนัต 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(ชวีวิทยา) 

อาจารยนุชจรนิทร เพชรเกลีย้ง 

ลาศึกษาตอ และปรับเปลีย่น

ให อาจารยวันวิภา  หนมูา 

แทน 

อนุมัต ิ: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 

หลักฐาน : สมอ.08 

3. นางสาวศรัณยา  ฤกษขํา 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 

- วท.ม. (ชวีวิทยา) 

3. นางสาววันวภิา  หนูมา 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (ชวีวิทยา) 

อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา 

ลาออก และปรับเปลี่ยนให

อาจารยสุภาพร แทนพอ แทน 

อนุมัต ิ: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 

หลักฐาน : สมอ.08 

4. ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

- วท.ม. (นิเวศวิทยา) 

4. ผศ.คทาวธุ ไชยเทพ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

- วท.ม. (นิเวศวิทยา) 

 

5. นางสาวสุธิน ี หีมย ิ

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (วาริชศาสตร) 

5. นางสาวสุธิน ี หีมย ิ

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (วาริชศาสตร) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยผูสอนในรายวิชาเอก (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร)  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

1. นางสาวนศิากร  วิทจติ

สมบูรณ 

- วท.บ. (จลุชวีวิทยา) 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

- 

2. นางสาวปวีณา  ดิกิจ - วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- 

3. นางสาวผจงสุข  สธุารัตน - วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- 

4. นางสาววาสนา  มูสา - วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- 

5. นายสธน  เสนาสวสัดิ ์ - กศ.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

- ศษ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

- 

6. นางสาวสลัวา  ตอป - วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

- 

7. นางสายใจ  วัฒนเสน  - วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

- วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 

- ปร.ด. (จุลชวีวิทยา) 

- 

8. นางสาวเสาวนิตย  ชอบ

บุญ 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 

ผูชวยศาสตราจารย 

9. นางอัจฉรา  เพิม่ - วท.บ. (ชวีวิทยา) 

- วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 

- ปร.ด. (จุลชวีวิทยา) 

- 

10. นายวีรยุทธ  ทองคง - วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

- วท.ม. (กีฏวิทยา) 

- 

 

อาจารยผูสอนในรายวิชาอืน่ๆนอกเหนือจากวิชาเอก  

1. อาจารยจริภา   คงเขยีว 

2. อาจารยจริาภรณ   กวดขนั 

3. อาจารยศรัณยา  หนุมนา 

4. อาจารยศศิธร   วิศพันธุ 

5. อาจารยสุกานดา   จันทว ี
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. อาจารยปยกุล   บุญญาศรีรตัน 

7. อาจารยสายใจ  เพชรคงทอง 

8. อาจารยมารสิา  จันทรฉาย  

9. ดร.อัญชสา  สีนวนแกว 

10. ดร.คันธมาทร   กาญจนภูม ิ

11. อาจารยดารกิา  ธรรมธาดา 

12. อาจารยเมสันต  สงัขมณ ี

13. ผศ.เชาวนีพร  ชพีประสพ  

14. อาจารยนันธิดา  ลิ่มเสฏโฐ 

15. อาจารยพรรณรอง รัตนไชย 

16. อาจารยศตานนท  วัตตธรรม 

17. อาจารยยุทธพงศ  หลี้ยา 

18. อาจารยนันทยิา  เปาทอง 

19. อาจารยอริศรา   สุขขวัญ 

20. อาจารยนาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 

21. อาจารยมูรณี  ดาโอะ 

22. อาจารยธนพงศ  พันธุทอง 

23. อาจารยนรารัตน  ทองศรีนุน 

 

อาจารยพเิศษ (ถามี) 

 ไมม ี

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต และ

โปรแกรมวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวของในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอื่นๆที่เกี่ยวของและสัมพันธ

กันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที่ 1 

เกณฑประเมิน ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ปการศึกษา 2557 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน  

5 คน และอาจารยทั้ง 5 คน ไมเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร  

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

1 คน คุณวุฒริะดับปรญิญาโท 4 คน  

- ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 1 คน  

- เปนอาจารยที่ตรงสาขาวิชาที่เปดสอน 2 คนและ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 3 คน  

11. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

หลักสูตรยังไมครบรอบ 5 ป ของการปรับปรุงหลักสตูร 

และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 

2559 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรยีนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัว

บงชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

(TQF) ขอ 1-5 เปนไปตามเกณฑ  

 

สรุปผลการดําเนนิงานตามองคประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ. กําหนด  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑการดําเนินงาน ระดับ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตร ี    

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตร ี    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ปริญญาตร ี    

12 .  การดํา เนินงานให เปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

ปริญญาตร ี
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี ้

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

4.1  การบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

การรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบการรับอาจารย 

(P)   มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีระบบและกลไกการ

รับอาจารยของสวนกลางโดย กจ. จากความตองการของ

หลักสูตรเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย ใ น

หลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญ

ของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

    1. มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยใหตรงตามสาขาวิชาของหลักสูตร

เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและ

ระเบียบของสกอ. 

2. หลักสูตรเสนอคุณสมบัติของอาจารยเขาสูที่ประชุม

โปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ 

3. โปรแกรมวิชาชวีวิทยาฯนําเสนอตอคณะกรรมการ 

บรหิารคณะฯ เพื่อนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยประกาศและคัดเลือกอาจารยโดยให

อาจารยประจําหลักสูตรเขามามีสวนรวมในการคัดเลือก 

5. ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรชีววิทยาไมมีอาจารย

ใหม 
 

ระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

(P)   หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ตาม

ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนเปนไปตาม

ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับ

 

4.1-1 มคอ.2 

4.1-2 สมอ.08  

4.1-3 มคอ.7 ป

การศึกษา 

2556  

4.1-4 มคอ.7 ป

การศึกษา 

2557 

4.1-5 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

1/2557, 

2/2557 และ 

6/2557 

เรื่องการจัด

ภาระงาน

สอน  

4.1-6 รายงาน

การประชุม

คณะ คร้ังที่ 

2/2557 เรื่อง

การใหรางวลั

ผลการ

ประเมิน

อาจารย

ผูสอนระดับ

ดีมาก ป

การศึกษา 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑมาตราฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. โดยมีขัน้ตอน

การดําเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อคัดเลือกอาจารยประจํา

หลักสูตรใหมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑของสกอ. 

2. หลักสูตรเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อนําเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและเสนอตอสกอ.

เพื่อพิจารณารับทราบและใหความเห็นชอบ 

5. มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

(D)  สําหรับในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชา

ชีววิทยาไดดํ า เนินการตามระบบดังกลาวโดยมีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรเนื่องจากมีการลาออก

ของอาจารย 1 ทาน คือ นางสาวสุภาพร แทนพอ ดังนั้น 

หลักสูตรจึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาอาจารยในโปแกรมวิชา

ชวีวิทยาฯ ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีประสบการณสอน

ซึ่งสอดคลองกับระเบียบของ สกอ. (ดังเอกสารแนบ) โดยมติ

ที่ประชุมของหลักสูตรไดเสนอชื่อ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ไป

ยังโปรแกรมวิชาฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอ

สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบและใหความเห็นชอบ และ

มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ระบบการบริหารอาจารย 

 (P)   คณะฯ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย มีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ ตามเปาหมายที่กําหนด มีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลังของอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

โดยสกอ. มีแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรโดยการมี

สวนรวมของทีมบรหิารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยประจํา

หลักสูตรอยางชัดเจน มอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับ

2556  

4.1-7 รายงาน

การประชุม

คณะ คร้ังที่ 

1/2558 เรื่อง

การใหรางวลั

ผลการ

ประเมิน

อาจารย

ผูสอนระดับ

ดีมาก ป

การศึกษา 

2557 

4.1-8 เกยีรติ

บัตร 

4.1-9 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

3/2557 เรื่อง 

การทบทวน

แผนการ

พัฒนา

ตนเองของ

อาจารย 

4.1-10 

ประกาศของ

คณะในการ

สนับสนุนงบ

ประมาน

เพิ่มเติม 

4.1-11 คําสั่ง

เขาอบรม

พัฒนา
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีระบบการ

ยกยองและธํารงรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับ

หลักสูตรเพื่อลดอัตราการลาออกหรือการยายงาน มีแผน

บริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีที่มีอาจารยสวนเกิน 

กรณีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน 

เพื่อใหมีอาจารยคงอยู  และมีแผนบริหารความเสี่ยงดาน

จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษา มีระบบการกําหนดภาระงานใหตรงกับ

ความชํานาญของผูสอนและมีแรงจูงใจในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนทั้งยังมีระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการ

บริหารอาจารยประจําหลักสูตร และมีระบบการเลิกจางและ

การเกษียณอายุอยางชัดเจน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1. คณะฯ ประชุมกําหนดวางแผนการบริหารอาจารย

และจัดสรรงบประมาณมายังโปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ 

2. โปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ จัดสรรงบประมาณจาก

คณะฯ มายังหลักสูตร และแจงใหหลักสูตรจัดทําภาระงาน

สอนของอาจารยในหลักสูตร  

3. ประชุมหลักสูตรเพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาอาจารย และจัดทําภาระงานสอนใหเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญของผูสอน และมี

การเกลี่ยภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม รวมถึงชี้แจง

เกี่ยวกับระบบการยกยองอาจารยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ

กับการจัดการเรยีนการสอน 

4. หลักสูตรเสนอผลการดําเนินการตอโปรแกรมวิชาฯ 

เพื่อจัดทําแผนงานของโปรแกรมและเสนอตอคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

(D) สําหรับในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

ไดดําเนินการตามระบบดังกลาว โดยมีการจัดทําภาระงาน

สอนในรายวิชาเอกใหตรงกับความเชี่ยวชาญของผูสอนและ

เกลี่ยภาระงานสอนใหอาจารยในหลักสูตรตามเกณฑภาระ

งานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจากการประเมินผูสอน

ในรายวิชาของหลักสูตรในปการศึกษา 2557 พบวาผลการ

ประเมินผูสอนโดยนักศึกษาอยูในระดับดีถึงดีมาก (C) ซึ่ง

ผลงาน  

(ผศ.คทาวุธ 

ไชยเทพ และ  

อ.วันวิภา  

หนูมา) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แสดงถึงการจัดผูสอนในรายวิชาเอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2556  

    อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2557 อาจารยผูสอนใน

หลักสูตรนอกจากรับผิดชอบในรายวิชาของหลักสูตรแลวยัง

ตองรับผิดชอบสอนรายวิชาพื้นฐานทางชีววิทยาใหกับ

นักศึกษาหลักสูตรอื่นจํานวน 11 หลักสูตร และรายวิชาเลือก

เอกของหลักสูตรอื่นอีกจํานวน 5 หลักสูตร ซึ่งทําใหมีภาระ

งานสอนเกนิ 

       นอกจากนี้คณะฯไดมอบรางวัลผลการประเมินอาจารย

ผูสอนระดับดีมาก ปการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 ธันวาคม 

2557 ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีอาจารยประจําหลักสูตร 2 

ทาน คือ นางสาวสุธินี  หีมยิ และ นางสาววันวิภา  หนูมา 

และในปการศึกษา 2557 ยังคงมีอาจารยประจําหลักสูตร

ไดรับรางวัลผลการประเมินอาจารยผูสอนระดับดีมาก 3 

ทาน คือ ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ นางสาวสุธินี  หีมยิ และ 

นางสาววันวิภา  หนูมา นอกจากนี้ยังไดมีการมอบเกียรติ

บัตรใหกับอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการนําเสนอผลงานใน

ที่ประชุมวิชาการ 2 ทาน คือ ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ และ 

นางสาวสุธินี หีมยิ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

(P)   คณะฯ มีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อาจารย ใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพและสรางผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการ 

และโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่ ง เปนกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการ และเปนการสรางแรงจูงใจแกอาจารย ใหมีศักยภาพ

สูงขึน้ และสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองหลังจากการ

เขารวม มีการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวาง

อาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร  มีการสงเสริมการทําวิจัย
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ของอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมิน

การสอนของอาจารยเพื่อนํามาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะฯ ประชุมกําหนดวางแผนจัดสรรงบประมาณ 

สําหรับการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเปาหมายที่กําหนด มายังโปรแกรมวิชาชวีวิทยาฯ 

2. โปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ แจงมายังหลักสูตร เพื่อการ

จัดทําแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย และโครงการ

พัฒนาอาจารยในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

3. ประชุมหลักสูตรเพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาอาจารย โดยประธานหลักสูตรสํารวจความ

ตองการของอาจารยประจําหลักสูตรตอการพัฒนาตนเองใน

ดานวิจัย การศึกษาตอ และการทําผลงานทางวิชาการ  

4. อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองและมีการ

รายงานผลการพัฒนาตนเอง 

5. อาจารยประจําหลักสูตรนําผลการพัฒนาตนเองไปใช

ในการเรยีนการสอน งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

(D)  ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว ดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาชวีวิทยาฯ แจงการจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาอาจารยเชน การนําเสนอผลงานวิชาการ การเขารวม

ประชุมวิชาการ เปนตน  มายังหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 

บาท ตอคน และคณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

บางสวนกรณีที่งบประมาณของโปรแกรมวิชาฯ ไมเพียงพอ 

- อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

อาจารย ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตรฯ/มหาวิทยาลัย หรือ

หนวยงานนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรได

พัฒนาตนเองเพือ่เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

   จากการพัฒนาตนเองของอาจารยพบวาสามารถนําไปใช

ในการเรยีนการสอนและวิจัยได (C) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2 คุณภาพอาจารย 1. รอยละอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยามีอาจารยประจําหลักสูตร 5 

คน มีอาจารยปรญิญาเอก 1 คน คดิเปนรอยละ 20 

2. รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยามีอาจารยประจําหลักสูตร 5 

คน มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน คิดเปนรอยละ 

20 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย 

ป 2557 อาจารยประจําหลักสูตรเผยแพรผลงานทาง

วิชาการจํานวน 5 ผลงาน คดิเปนรอยละ 20 ดังนี้ 
 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อบทความ น้ําหนัก 

1 คทาวุธ ไชยเทพ. 2558. ความ

หลากหลายและความชุกชุมของมดใน

ปาเสมด็. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัย

ในอดุมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP congress 

III) ระหวางวันที่ 9-11 มนีาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

0.2 

2 คทาวุธ ไชยเทพ. 2558. ความ

หลากหลายของแมลงน้ําในทะเลนอย 

จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนือ่งจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิคร้ังที่ 4 

ระหวางวนัที่ 7-8 พฤษาคม 2558 ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  

0.2 

3 สีตีอาอีเสาะ อีบุ  สาบารยีะ กะจิ และ

สุธิน ีหมีย.ิ 2558. ชนิดและการ

แพรกระจายของไสเดอืนทะเลวงศ 

Serpulidae ที่เกาะบนรากโกงกาง

บรเิวณคลองพะวง อําเภอเมอืง จงัหวัด

สงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการ

0.2 

4.2-1 อางถึง 

4.1-2 

สมอ.08 

4.2-2 อางถงึ

4.1-1 

มคอ.2 

  

4.2-3 ผลงาน

วิชาการของ

อาจารย 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” ระหวาง

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

4 นูรอาราน ีสาแม, นูรยีะห สามะ, มิติ 

เจียรพันธุ และวนัวิภา หนมูา. 2558. 

ความหลากหลายของเห็บในตําบลเขา

รูปชาง ตําบลเกาะแตว และตาํบลทุง

หวัง จงัหวัดสงขลา. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 

ระหวางวนัที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

0.2 

5 วันวิภา หนมูา. 2558. การศึกษา

นิเวศวิทยาและความหลากหลายทาง

ชวีภาพของเห็บและจุลนิทรียของเห็บใน

จังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศ

ไทย. การประชุมใหญโครงการสงเสริม

การวิจัยในอดุมศึกษา คร้ังที่ 3 (HERP 

congress III) ระหวางวันที ่9-11 

มีนาคม 2558 ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

0.2 

 

4 . 3  ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ

อาจารย 

การคงอยูของอาจารย 

    อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มี

จํานวนอาจารยเปนไปตามมาตรฐานจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรฐานของหลักสูตรในการกํากับดูแลติดตามการ

บรหิารจัดการหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาชวีวิทยาไดดําเนินการตามกํากับดูแล

ติดตามการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร โดยในป

การศึกษา 2557 มีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร

เนื่องจากมีการลาออกของอาจารย 1 ทาน คือ นางสาว

สุภาพร แทนพอ ดังนั้น หลักสูตรจึงไดเสนอชื่อ ดร.สุวรรณี 

4.3-1 อางถงึ 

4.1-2 

สมอ.08 

4.3-2 แบบ

สรุปประเมิน

ความพึง

พอใจตอการ

บริหาร

หลักสูตร 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พรหมศิริ เปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีการ

ปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตร จากเดิม นางอรนุช  สุขอนันต 

เปน ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ

การเรยีนการสอนทําใหหลักสูตรมีความเขมแข็งมากขึ้นและ

มีแนวโนมตอคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตรที่ดีขึน้ 

ความพึงพอใจของอาจารย 

     หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ประจําหลักสูตร เพื่อใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการหลักสูตร โดยดําเนินการจัดเก็บขอมูล และ

ประมวลผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ

การบริหารหลักสูตรและความพึงพอใจในการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

    ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึง

พอใจ 3.82 ในระดับปานกลาง 
 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยประจําหลักสตูรมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอยางตอเนือ่ง 

2. มีระบบในการยกยองและสรางแรงจูงใจที่ด ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสรมิใหอาจารยไดมีการทํางานวิจยัและผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

2. สงเสรมิใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตาํแหนงทางวิชาการมากขึ้น  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หาแนวทางในการลดภาระงานสอนของอาจารยเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาตนเองมากขึน้ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที ่2 อาจารย) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 2 

4.2 คุณภาพอาจารย  

     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 5 

     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ 1.67 

     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.63 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

4.1-1 มคอ.2 

4.1-2 สมอ.08  

4.1-3 มคอ.7 ปการศึกษา 2556  

4.1-4 มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

4.1-5 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2557, 2/2557 และ 6/2557 เรื่องการจัดภาระงานสอน  

4.1-6 รายงานการประชุมคณะ คร้ังที่ 2/2557 เรื่องการใหรางวัลผลการประเมินอาจารยผูสอนระดับ

ดีมาก ปการศึกษา 2556  

4.1-7 รายงานการประชุมคณะ คร้ังที่ 1/2558 เรื่องการใหรางวัลผลการประเมินอาจารยผูสอนระดับ

ดีมาก ปการศึกษา 2557 

4.1-8 เกยีรติบตัร 

4.1-9 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 3/2557 เรื่อง การทบทวนแผนการพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

4.1-10 ประกาศของคณะในการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม 

4.1-11 คําสั่งเขาอบรมพัฒนาผลงาน (ผศ.คทาวุธ ไชยเทพและ อ.วันวิภา หนมูา) 

4.2-1 อางถงึ 4.1-2 สมอ.08 

4.2-2 อางถงึ 4.1-1 มคอ.2  

4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย 

4.3-1 อางถึง 4.1-2 สมอ.08 

4.3-2 แบบสรุปประเมินความพึงพอใจตอการบรหิารหลักสูตร 

 

 

 



~ 26 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑติ และองคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา (ตั้งแตป

การศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง)  

ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 

2555 44 35 28 

2556 - 48 30 

2557 - - 43 

รวม 44 83 98 

** ขอมูลจาก รายงานจํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก สํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายงานเมื่อ กรกฎาคม 2558 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

 การที่อัตราการการออกกลางคัน และอัตราการคงอยูนอย เนื่องจากนักศึกษาบางคนลาออกไป

เ พื่ อ ไ ป ศึ กษ า ที่ อื่ น  นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น พ น ส ภ า พ เ นื่ อ ง จ า กมี ผ ล ก า ร เ รี ย น ต่ํ า ก ว า เ ก ณ ฑ  

ซึ่งสาเหตุหลักมาจากนักศึกษาบางคนมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ํา 

ทําใหไมสามารถเขาใจเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร  

 เนื่องจากในปการศึกษาที่ผานมาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการปรับพื้นฐาน

เฉพาะทางดานภาษาและคณิตศาสตรเทานั้นใหกับนักศึกษาเขาใหม อาจารยประจําหลักสูตรจึงมีความ

คดิเห็นวาควรมีการปรับพื้นฐานทางเคมีและชีววิทยาเพิ่มเติม นอกจาการนี้ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมทาง

วิชาการ และสรางแรงจูงใจ กระตุนใหนักศึกษาใสใจ สนใจ มุงมั่น และตั้งใจ มากกวานี้ เชน กิจกรรมเขา

คายสรางแรงบันดาลใจ เพื่อสรางความเชื่อมันในตนเอง ภูมิใจในตนเองและมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญ

การสําเร็จการศึกษาตามแผน (4 ป) และมีการใหรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สําหรับนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ในแตละปการศึกษา รวมทั้งระบบอาจารยที่ปรึกษาควรใหเวลา

กับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มากกวาชั้นปอื่น ๆ เนื่องจากในปแรกนักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐานจึงพบอาจารยที่

ปรกึษาเฉพาะในเวลาที่กําหนด 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

(P)  จากขั้นตอนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย

หลักสูตรมีสวนรวมในการประชาสมัพันธการรับสมัครผาน

ทางเว็บไซต และการโรดโชวของคณะ  

หลักสูตรมีสวนรวมในการออกขอสอบเพื่อใชในการ

3.1-1 เอกสาร

การขั้นตอนรับ

นักศึกษา ป 

2557 

3.1-1 เอกสาร
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

สอบคัดเลือก  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยามี

การประชุมเพื่อกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 โดยนําผลการประเมินการรับนักศึกษาใน

ป 2556 มาประกอบการพิจารณาในการกําหนดเปาหมาย

จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน โดยคํานึงถึงศักยภาพ

ของอาจารยผูสอน ความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ 

และ หองปฏิบัติการ (และคํานวณจากคา FTES) โดยมีการ

กําหนดเกณฑการรับนักศึกษา คือ สําเร็จการศึกษาไมต่ํา

กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ

อื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 

1 การรับเขาศึกษา 

 -สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดรับสมัครนักศึกษาใน 3 

รูปแบบ คอื 

1)  โควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 50  โดยคัดเลือกจากผล

การ เ รี ย น  ซึ่ ง นั ก เ รี ย นมี เ ก รด เฉลี่ ย ของกลุ ม วิ ช า

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมต่ําวา 2.50 และสอบ

สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย

กรรมการประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาชีววิทยาและ

ชีววิทยาประยุกต ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

2) ภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50   โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดย

ขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการประจํา

หลักสูตรและโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 

ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 

1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรง  โดยมหาวิทยาลัย

การขั้นตอนรับ

นักศึกษา ป

การศึกษา 

2557 

3.1-2 ภาพถาย

และสาร

ประชาสัมพันธ 

3.1-3 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร ครั้ง

ที่ 1/2557 

3.1-4 คําสั่ง

ควบคุม

นักศึกษาเขา

คาย 

3.1-5 คําสั่ง

แตงตั้ง

อาจารยที่

ปรึกษา 

สําหรับ

นักศึกษาใหมป

การศึกษา 

2557 

3.1-6 วารสาร

ใบสีทอง ปที ่2 

ฉบับที่ 3 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดย

ขอสอบของมหาวิทยาลัย และมีการสอบสัมภาษณ โดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการประจํา

หลักสูตรและโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 

ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

    ผลการดําเนินงาน 

(D)  ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว ซึ่งจากการรับนักศึกษาใน 2 

รูปแบบ ทําใหมีนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาชีววิทยาทั้งสิ้น 

จํานวน 40 คน ซึ่งเปนไปตามแผนรับนักศึกษาและตรงกับ

คุณสมบัติที่กําหนด (C) อยางไรก็ตามหลักสูตรยังมีการ

ประชุมวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามแผนใน

ทุกๆปการศึกษา (A)  

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

(P)    ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตาม

เกณฑที่กําหนดในประกาศรับและมีการรับเขาศึกษาแบบมี

เงื่อนไข มีการจัดใหนักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผาน

เกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จ

การศึกษา 

     ผลการดําเนินงาน 

 (D)  ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา

ชีววิทยามีจํานวนและคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด

ในประกาศรับ  

      อยางไรก็ตามนักศึกษาใหมทุกคนของหลักสูตรสาขาวิชา

ชีววิทยา ปการศึกษา 2557 ไดรับการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 

ตามแผนการปรับความรูพื้นฐานของมหาวิทยาลัย แตเมื่อ

สิ้นสุดปการศึกษา พบวาผลการเรียนในหลักสูตรของนักศึกษา

กลุมนี้มีการยกเลิกรายวิชาเคมี 1 คิดเปนรอยละ 34 ประกอบ

กับคณะกรรมการประจําหลักสูตรไดพิจารณารายวิชาที่

นักศึกษาในหลักสูตรมีการยกเลิกมาก ซึ่งสงผลกระทบตอ
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

แผนการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นกรรมการประจําหลักสูตรจึง

มีความเห็นวา ควรมีการเตรียมความพรอมในรายวิชาที่มีการ

ยกเลิกมาก ไดแก พืน้ฐานทางดานเคมี และคณิตศาสตร ใหกับ

นักศึกษาใหมในปการศึกษา 2558 

   นอกจากนี้คณะ และหลักสตูรยังไดมีจดัโครงการเพื่อ

เตรียมความพรอมในการใชชวีิตของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัใหกับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2557  

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แกนกัศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี

(P)    กองพัฒนานักศึกษาดําเนินการจัดทําระบบและกลไก

การควบคุมดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา โดยควบคุม

กํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีการจัดเวลาให

การดูแลนักศึกษา มีการแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดย

คํานึงถงึความตองการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 

มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยน

ขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา 

โดยดูจากผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออนของ

นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มี

ปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ มี

การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอมูล

นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน

หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ นอกจากนี้มีชองทางการ

ติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทั้งทาง

โทรศัพทและสือ่สังคมออนไลน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

  1. กองพัฒนานักศึกษาแจงมายังโปรแกรมวิชาชวีวิทยาฯเพื่อ

ขอรายชื่ออาจารยที่ปรกึษา 

  2. หลักสูตรประชุมเพื่อคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาแลวสง

รายชื่อไปยังกองพัฒนานักศึกษา 

  3. มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

  4. กองพัฒนานกัศึกษาจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา

ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงหนาที่ของอาจารยที่

3.2-1 คําสั่งเขา

รวมโครงการ

สัมมนา

อาจารยที่

ปรึกษา (ผศ.

คทาวุธ  

ไชยเทพ) 

3.2-2 คูมือ

อาจารยที่

ปรึกษา 

3.2-3 บันทึก

การประชุม

กลุมกิจกรรม

โฮมรูม 

3.2-4 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษา ป 

2557 

3.2-5 คําสั่ง

แตงตั้ง

อาจารยที่

ปรึกษาทุกช้ัน

ป 

3.2-6 โครงการ

ชวีวิทยาอาสา

ปลูกปาชาย
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ปรึกษา 

  5. กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมใหอาจารยที่ปรึกษาไดมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษา 

  6. คณะฯจัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ภาค

ปกติ และประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2557  

  7. อาจารยที่ปรึกษาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตาม

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  8. เมื่อสิ้นสุดปการศึกษามีระบบกลไกตอการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาเพื่อนําผลการ

ประเมินมาใชในปการศึกษาถัดไป 

      ผลการดําเนินงาน 

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว โดยมอบหมายให ผศ.

คทาวุธ  ไชยเทพ เปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาใหม

ปการศึกษา 2557 สาขาชีววทิยา ซึ่ง ผศ.คทาวุธ  ไชยเทพ 

ไดเขารวมโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาประจําป

การศึกษา 2557 และไดรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ

อาจารยที่ปรึกษาแนวทางการปฏิบัติและวิธีการให

คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังไดมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษากับอาจารยในกลุมอาจารยที่

ปรึกษา สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 ดําเนินการตาม

กระบวนการเดียวกัน โดยมี ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และ 

นางสาวสุธินี  หีมยิ เปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นที่ 2 และ 3 

ตามลําดับ 

      คณะฯ ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

ภาคปกติ และประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2557 

เพื่อแนะนําหลักสูตร และคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึง

ประสงคของหลักสูตรตามมาตราฐานผลการเรียนรูทัง้ 5 ดาน 

ที่สอดคลองกับกรอบมาตารฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

และมีการแนะแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้

ยังจัดใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรได

พบปะกับนักศึกษาใหมและผูปกครอง  

เลน 

3.2-7 คําสัง่

โครงการ

ชวีวิทยาอาสา

ปลูกปาชายเลน 

3.2-8 แบบสรุป

ประเมิน

โครงการตางๆ 

ปการศึกษา 

2557 

3.2-9 โครงการ 

และแบบสรุป

ประเมินใน

โครงการ

ศึกษาดูงานใน

รายวิชา

โปรแกรมวิชา

ชวีวิทยาและ

ชวีวิทยา

ประยุกต ป

การศึกษา 

2557 

3.2-10 

โครงการ 

คําสั่งแตงตั้ง

และแบบสรุป

ประเมินใน

โครงการเปด

โลกทัศน

ชวีวิทยาและ

ชวีวิทยา

ประยุกต 

3.2-11 โครงการ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     ในระหวางการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาใน

หลักสูตรทั้ง 3 ชั้นป ไดจัดเวลาใหคําปรึกษาทั้งในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดและเวลาอื่นๆที่นักศึกษาตองการ  

(C)    เมือ่สิน้สดุปการศึกษาอาจารยประจําหลักสตูรได

สํารวจความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของอาจารยที่

ปรกึษา โดยการสอบถามจากนกัศึกษาโดยตรงพบวา

นักศึกษามีความพงึพอใจตอการทําหนาที่ของอาจารยที่

ปรกึษา และไมพบขอรองเรียนตออาจารยที่ปรึกษา  ทั้งนี้

อาจารยประจาํหลักสูตรมีการวางแผนวาในปการศึกษาถดัไป

มีการแลกเปลีย่นประสบการณการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

ทุกชัน้ปในหลักสูตร  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(P)   กองพัฒนานักศึกษามีการจัดงบประมาณหรอืทรัพยากร

ที่เสริมการจดับริการแกนกัศึกษาอยางเพยีงพอ และ

ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม มีบุคลากรที่เกีย่วของกับการ

จัดกจิกรรมนักศึกษาที่มีความรูความสามารถในการจดั

กิจกรรมทีส่นองความตองการของนักศกึษา โดยการจัด

กิจกรรมนักศึกษาสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ

ประสงคของหลักสูตร ซึง่ครอบคลุมกิจกรรมการเสรมิสราง

ความยดึมัน่ผูกพนักับความเปนพลเมือง (civic engagement) 

มีกิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่

ชวยเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเปด

โอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกจิกรรมนักศึกษาโดย

การสนับสนุนของคณะฯ กองพัฒนานักศึกษา และ

มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดงันี ้

   1. กองพัฒนานักศึกษามีประชุมเพื่อจัดงบประมาณหรือ

ทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

   2. กองพัฒนานักศึกษาประกาศและชี้แจงการสนับสนุนการ

จัดโครงการของชมรมนักศึกษา 

   3. โปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรใหคําปรึกษาในการจัด

โครงการของชมรมนักศึกษา  

คําสั่งแตงตั้ง

และแบบสรุป

ประเมินใน

โครงการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรร

มชาต ิ

3.2-12 

โครงการ 

คําสั่งแตงตั้ง

และแบบสรุป

ประเมินใน

โครงการ

สงเสริม

สนับสนุนการ

ผลิตผลงาน

สรางสรรค 

3.2-13 รายงาน

การประชุม

ของโปรแกรม

ในการจัดสรร

งบโครงการป

ถัดไป 

3.2-14 ภาพ

กิจกรรม

คุณธรรม+

กีฬาส ี

3.2-15 คูมือ

เบิกจาย 

ประจําป

งบประมาณ 

2558 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   4. โปรแกรมวิชาฯและหลักสตูรจัดโครงการตางๆเพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

   5. มีการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการของ

โปรแกรมวิชาฯและหลักสูตร 

   6. อาจารยที่ปรึกษามีสวนรวมในการคัดเลือกทุนการศึกษา

เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

    ผลการดําเนินงาน 

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว ดังนี้ 

     นักศึกษาของหลักสูตรไดดําเนินการจัดตั้งชมรมจิต

อาสาชีววิทยา โดยมี นางสาวสุธินี  หีมยิ ซึ่งเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาของชมรม ซึ่งในป

การศึกษานี้ชมรมจิตอาสาชีววิทยาไดจัดโครงการชีววิทยา

อาสาปลูกปาชายเลน ณ บานบุโบย จังหวัดสตูล และไดรับ

งบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษาจํานวน 15,500 บาท 

(C)    ในปการศึกษา 2556 ที่ผาน พบวาโครงการที่เกี่ยวกับ

พัฒนานักศึกษามีผลการประเมินอยู ในระดับดี  และมี

ขอเสนอแนะจากนักศึกษาใหมีการจัดโครงการดังกลาวในป

ถัดไป (A)    ดังนั้นโปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรจึงจัดสรร

งบประมาณในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งที่เปน

โครงการเดิมและโครงการใหมที่ เอื้อตอการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดาน ดังตอไปนี้  

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาโปรแกรมวิชาชีววิทยา

และชีววิทยาประยุกต โดยมีรายวิชาในหลักสูตรจํานวน  

3 รายวิชา คือ รายวิชา 4333302 (สัตวไมมีกระดูกสันหลัง) 

รายวิชา 4332301 (สัตววิทยา) รายวิชา 4333109 

(ชวีวิทยาภาคสนาม) งบประมาณ 12,000 บาท  

2. โครงการเปดโลกทัศนชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 

ระหวางวันที่ 7-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัด 

สุราษฎรธานี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี 

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณทั้งหมด 

69,900 บาท โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรเขารวมโครงการ  
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

3. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนโครงการใหม 

โดยจัดกิจกรรมคืนกลวยไมสูปา ณ น้ําตกยาโรย อุทยาน

แหงชาติทะเลบัน ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมี

งบประมาณ 10,000 บาท 

4. โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลติผลงานสรางสรรค การ

นําเสนอผลงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  เพื่อเตรียม

ความพรอมนักศึกษาสําหรับทําโครงการวิจัย โดยมี ดร.นุช

นาถ คงชวย เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง พื้นฐานการ

ใชสถิติในงานวิจัยและการเลือกใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูลสําหรับการวจิัย ซึ่งมีงบประมาณ 18,000 บาท 

    ทุกโครงการขางตนมีผลการประเมินโครงการอยูใน

ระดับดี และมีขอเสนอแนะจากนักศึกษาใหจัดในปการศึกษา

ถัดไป ดังนั้นโปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรไดนําผลการประเมิน

โครงการและขอเสนอแนะของแตละโครงการจากนักศึกษา 

เขาสูที่ประชุมคณาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบให

ยังคงจัดโครงการดังกลาวในปการศึกษา 2558  

    นอกจากนี้โปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยเชิญ ผศ.นิตยา 

ธัญญพานิชย  มาเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การ

เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี  ภาวะความเปนผูนํา และ

คุณธรรมจริยธรรม  

    การปรับปรุง/พัฒนาโครงการจากผลการประเมินโครงการ

ปการศึกษา 2556  

   โปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรไดประชุมเพื่อพิจารณา

ปรับปรุง/พัฒนาโครงการปการศึกษา 2557 โดยนําผล

ประเมินจากปการศึกษา 2556 ดังนี้ 

     1. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการศึกษาดูงานใน

รายวิชาของโปรแกรมวิชาฯ จากเดิม  26,800 บาท เปน 

63,500 บาทเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาในหลักสูตรมีรายวิชา

ศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น จากเดิมมีเพียง 1 รายวิชา แตในป

การศึกษา 2557 มีรายวิชาเพิ่มขึ้นอีก 2 รายวิชา  

รวม 3 รายวิชา 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการเปดโลกทัศนใหมี

ความหลากหลายและนาสนใจมากขึ้น โดยเลือกสถานที่นอก

เขตพื้นที่ภาคใตเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเก็บเกี่ยว

ประสบการณตางภูมิภาค 

    3. โครงการสงเสรมิสนบัสนนุการผลติผลงานสรางสรรค 

การนาํเสนอผลงาน ในปการศึกษา 2556 มีเพียงการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนใหนักศกึษานําเสนอผลงาน แตในป

การศึกษา 2557 มีปรับปรุงการโครงการโดยเพิม่กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาํหรับทํา

โครงการวิจัย โดยการเชญิวทิยากรจากภายนอกมาใหความรู

เกี่ยวกับ พืน้ฐานการใชสถิติในงานวิจยัและการเลือกใช

สถิติในการวิเคราะหขอมลูสาํหรับการวิจัย 

3 . 3  ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ

นักศึกษา 

ขอมูลจาํนวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2557 เปน

ดังนี ้

ป พ.ศ. 

ที่รับเขา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวน

สําเร็จ 
คางจบ 

ออก

กลางคัน 

2555 44 - 28 16 

2556 48 - 30 18 

2557 43 - 28 15 

อัตราการคงอยู 

   อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร โดยการ

ตรวจสอบสถานภาพของนิสิตผานระบบงานทะเบียน 

พบวาคงอยูในแตละชัน้ป ดังนี ้

ชัน้ปที่ 2 รอยละ 65.12  

ชัน้ปที่ 3 รอยละ 62.50  

ชัน้ปที่ 4 รอยละ 63.64 

   จากการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาพบวานักศึกษาบางคน

ประสบปญหาทางการเรียนหรือเรื่องสวนตัว ทําให

นักศึกษาบางคนพนสภาพเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวา

เกณฑ บางคนลาออกเพื่อไปศึกษาตอที่อื่น  

 

 

3.3-1 สรุป

จํานวน

นักศึกษาทาง

เว็บไซตของ

สนส. 

3.3-2 อางถึง 

3.2-4 บันทึก

การประชุม

กลุมกิจกรรม

โฮมรูม 

3.3-3 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร คร้ัง

ที่ 6/2557 

3.3-4 แบบสรุป

ประเมินความ

พึงพอใจของ

นั ก ศึ ก ษ า ใ น

หลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   หลักสูตรนําขอมูลจาก สนส. มากําหนดคารอยละที่

หลักสูตรสามารถยอมรับได จากผลการประชุมหลักสูตร

พบวาอัตราการคงอยูของนักศึกษา มากกวารอยละ 65 

ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได 

การสําเร็จการศึกษา 

   ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาในหลักสูตรสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 53 คน  

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

   ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร โดยสํารวจความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาอยูใน

ระดับดีถึงดีมาก และการรองเรียนของนักศึกษาไมมี แสดงวา

นักศึกษามีความพึงพอใจในหลักสูตร 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (ถาม)ี 

ไมมีขอรองเรียนของนักศึกษาในปการศึกษา 2557  

อยางไรก็ตามหลักสูตรมีชองทางที่จะใหนักศึกษารองเรียน

โดยผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่ง

หากมีขอรองเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรจะดําเนินการโดย

นําเขาหารือกับที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและ

โปรแกรมวิชาเพื่อหาทางแกไขตอไป 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2556 

จํานวน 53 

รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน N/A 

จํานวน N/A 

รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน N/A 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

 1. นักศึกษาบางคนเรยีนไมตรงตามแผนเนื่องจาก 

  - ยกเลิกรายวิชาบงัคับซึ่งมีผลตอการลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาตอเนื่อง 

  - มีผลการเรยีนไมผานเกณฑในบางรายวิชาทําใหตองลงทะเบียนเรียนใหม 

 2. นักศึกษาใชเวลาในการทาํโครงการวิจัยทางชีววิทยาคอนขางนานสืบเนื่องมาจาก 

               การลงทะเบียนเรยีนไมเปนไปตามแผน  

 3. นักศึกษาบางคนมีการเปลีย่นแปลงหัวขอโครงการวิจัยทาํใหมีความลาชา 

 4. นักศึกษาบางคนมีปญหาทางบานทาํใหตองพักการเรยีน 

 

ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปรญิญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 

วันที่สํารวจ 29 กรกฏาคม  2558 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตทัง้หมด 53 100 

2. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจ (ตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบ

การศึกษา) 

53 100 

3. จํานวนบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหลงัสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชพี

อิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรยีน 

- ไมตรงสาขาที่เรยีน 

21 39.62 

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชพีอิสระ 2 3.77 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มงีานทํากอนจบศึกษา 1 1.89 

6. จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาตอ 1 1.89 

7. จํานวนบัณฑิตทีอุ่ปสมบท - - 

8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

 

การวิเคราะหผลท่ีได 

 บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษารอยละ 43.40 มีงานทํากอนจบศึกษารอยละ 1.89 และ

ศึกษาตอรอยละ 1.89 ซึ่งพบวาคอนขางนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะความไมเขาใจในหัวขอแบบสอบถาม

เรื่องภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เชน เรยีนจบแลวกลับไปทํางานที่บานชวยเหลือกิจการของครอบครัว

แตบัณฑิตเขาใจวาไมมีงานทํา นอกจากนี้อาจเปนเพราะในตลาดแรงงานมีบัณฑิตที่จบใหมในแตละปแต

ละสาขาคอนขางเยอะจึงมีการแขงขันสูง ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนเพื่อเตรยีมความพรอมนักศึกษากอน

เขาสูตลาดแรงงาน   

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 2.2 – 1 ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง 

 -  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ใหนักศึกษาลงทะเบียนตามแผน 

 2. ใหนักศึกษาทําโครงการวิจยัทางชีววิทยาสาํเร็จในภาคเรยีนที่กําหนด 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. หลักสตูรและอาจารยที่ปรกึษาควรทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการ

ลงทะเบยีนตามแผน 

 2. หลักสตูร อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรกึษาวิจยั ควรช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจถงึผลกระทบของ

การเปลี่ยนหัวขอวิจัย 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ 4.50 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ  2.17 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.34 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรมีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับจัดโครงการตางๆเพื่อสงเสริมและพัฒนานกัศึกษาใหมี

มาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน 

2. จาํนวนนักศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามแผนการรับทุกปการศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรมีการตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตางๆ  

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําหลักสตูร อาจารยในหลักสูตร สถานที่จดัการเรยีนการสอน เพื่อ

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําความรูจักกับหลักสูตรมากขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

กิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังไมมีการพัฒนาดานการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยทีี่เปนรูปธรรม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรควรมีการจัดทาํแผนความเสี่ยงเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่ไมเปนไปตามแผนการรับ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 2 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 2 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

3.1-1 เอกสารการขั้นตอนรับนักศึกษา ปการศึกษา 2557 

3.1-2 ภาพถายและสารประชาสัมพนัธ 

3.1-3 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2557 

3.1-4 คําสั่งควบคุมนักศึกษาเขาคาย 

3.1-5 คําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา สําหรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 

3.1-6 วารสารใบสีทอง ปที ่2 ฉบับที่ 3 

3.2-1 คําสั่งเขารวมโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา (ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ) 

3.2-2 คูมืออาจารยที่ปรกึษา 

3.2-3 บันทึกการประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรูม 

3.2-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ป 2557 

3.2-5 คําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รกึษาทุกช้ันป 

3.2-6 โครงการชวีวิทยาอาสาปลูกปาชายเลน 

3.2-7 คําสั่งโครงการชวีวิทยาอาสาปลูกปาชายเลน 

3.2-8 แบบสรุปประเมินโครงการตางๆ ปการศึกษา 2557 

3.2-9 โครงการ และแบบสรปุประเมินในโครงการศึกษาดงูานในรายวิชาโปรแกรมวิชาชีววิทยาและ

ชวีวิทยาประยุกต ปการศึกษา 2557 

3.2-10 โครงการ คําสัง่แตงตัง้และแบบสรุปประเมินในโครงการเปดโลกทัศนชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต 

3.2-11 โครงการ คําสั่งแตงตัง้และแบบสรุปประเมินในโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2-12 โครงการ คําสัง่แตงตัง้และแบบสรุปประเมินในโครงการสงเสรมิสนับสนนุการผลิตผลงาน

สรางสรรค 

3.2-13 รายงานการประชุมของโปรแกรมในการจดัสรรงบโครงการปถัดไป 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.2-14 ภาพกิจกรรมคุณธรรม+กีฬาส ี

3.2-15 คูมือเบิกจาย ประจาํปงบประมาณ 2558 

3.3-1 สรุปจํานวนนักศึกษาทางเว็บไซตของสนส. 

3.3-2 อางถงึ 3.2-4 บันทึกการประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรมู 

3.3-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 6/2557 

3.3-4 แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลกัสูตร 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5) 

รหัสวิชา ชื่อวชิา ภาค/ป
การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส W ลงทะเบียน สอบ
ผาน 1500301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1/2557 1 3 7 11 4 2 3 3 - 1 35 31 

2500311 อาเซียนศึกษา 1/2557 1 1 1 9 8 8 4 4 - - 36 32 

4000305 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวีิต 1/2557 3 3 16 6 4 0 0 3 - - 35 32 

4211101 เคม ี1 1/2557 1 0 0 2 2 8 6 1 3 12 35 19 

4211102 ปฏิบัติการเคม ี1 1/2557 4 5 11 6 2 1 2 0 4 - 35 31 

4331101 ชวีวิทยา 1 1/2557 2 0 0 0 12 11 6 6 - - 37 31 

4331102 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1/2557 1 0 2 5 12 6 5 6 - - 37 31 

1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 1/2557 0 2 9 14 5 0 0 0 - - 30 30 

4000306 การคิดและการตัดสินใจ 1/2557 4 7 10 7 1 1 0 0 - - 30 30 

4212505 เคมอีินทรียพื้นฐาน 1/2557 0 0 0 1 1 0 0 0 - 27 29 2 

4212506 ปฏิบัติการเคมอีินทรียพื้นฐาน 1/2557 0 0 4 8 7 10 0 0 - - 29 29 

4332101 ชวีวิทยาของเซลล 1/2557 4 9 6 5 2 3 1 0 - - 30 30 

4332102 ปฏิบัติการชวีิทยาของเซลล 1/2557 13 10 7 0 0 0 0 0 - - 30 30 

4342102 จุลชีววิทยา 1/2557 0 0 1 4 5 3 17 0 - - 30 30 

4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1/2557 0 6 8 7 7 2 0 0 - - 30 30 

~ 10 ~ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อวชิา ภาค/ป
การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส W ลงทะเบียน สอบ
ผาน 4212505 เคมอีินทรียพื้นฐาน 1/2557 0 0 0 5 3 2 6 0 - 4 20 16 

4333101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ 1/2557 1 1 2 3 4 7 6 5 - - 29 24 

4333102 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ 1/2557 3 7 8 7 3 1 0 0 - - 29 29 

4333104 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 1/2557 1 1 4 6 15 1 1 0 - - 29 29 

4333105 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทาง 1/2557 2 3 10 10 4 0 0 0 - - 29 29 

4333106 นิเวศวิทยา 1/2557 1 0 2 4 4 11 7 0 - - 29 29 

4333107 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1/2557 0 0 0 18 11 0 0 0 - - 29 29 

4571402 แคลคูลัส 2 1/2557 1 0 0 1 2 4 8 0 - 5 21 16 

4581101 หลักสถิต ิ 1/2557 1 1 1 1 7 8 7 1 - 2 29 26 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2/2557 0 1 2 1 19 4 1 1 1 - 30 28 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2/2557 0 0 0 0 3 0 0 0 - - 3 3 

2500302 วิถีไทย 2/2557 0 0 2 2 2 0 0 0 - 1 7 6 

2500304 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2/2557 3 9 10 4 2 0 0 2 - - 30 28 

4131005 ฟสกิสพื้นฐาน 2/2557 2 0 0 1 0 2 0 0 1 24 30 5 

4131006 ปฏิบัติการฟสกิสพื้นฐาน 2/2557 9 3 1 1 3 7 4 0 2 - 30 28 

4211103 เคม ี2 2/2557 0 1 0 1 0 4 10 0 - 3 19 16 

4211104 ปฏิบัติการเคม ี2 2/2557 1 1 0 2 14 9 0 3 - - 30 27 

4331103 ชวีวิทยา 2 2/2557 2 0 0 1 5 8 12 0 3 - 31 28 

4331104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 2/2557 2 0 2 10 11 3 0 1 - - 29 28 

2500308 การศกึษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 2/2557 3 8 10 5 4 0 0 0 - - 30 30 



~ 42 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวชิา ภาค/ป
การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส W ลงทะเบียน สอบ
ผาน 2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชวีิตพอเพียง 2/2557 23 5 0 0 0 0 0 2 - - 30 28 

3563110 การเปนผูประกอบการ 2/2557 0 1 5 8 11 5 0 0 - - 30 30 

4211103 เคม ี2 2/2557 0 0 0 0 0 0 8 0 - 2 10 8 

4213301 ชวีเคม ี 2/2557 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 2 1 

4213302 ปฏิบัติการชวีเคมี 2/2557 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 2 2 

4332201 พฤกษศาสตร 2/2557 3 1 9 6 8 1 2 0 - - 30 30 

4332301 สัตววิทยา 2/2557 2 6 10 3 9 0 0 0 - - 30 30 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 0 0 1 0 0 0 4 2 - 23 30 5 

1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2/2557 3 11 11 2 1 0 0 0 - - 28 28 

2000306 ศลิปะในชวีิตประจําวัน 2/2557 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 2 2 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2/2557 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 1 

4333108 สถิตสิําหรับชวีวิทยา 2/2557 5 2 3 6 5 1 2 2 - - 26 24 

4333109 ชวีวิทยาภาคสนาม 2/2557 0 3 11 10 4 0 0 0 - - 28 28 

4333302 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 2/2557 0 4 13 6 5 0 0 0 - - 28 28 

4333401 พันธุศาสตร 2/2557 3 4 2 8 7 3 0 0 - - 27 27 

4333402 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 2/2557 0 6 12 5 4 0 0 0 - - 27 27 

4333501 เทคนิคทางชีววิทยา 2/2557 3 9 13 3 0 0 0 0 - - 28 28 

4334901 สัมมนาทางชวีวิทยา 2/2557 5 3 4 2 8 4 1 1 - - 28 27 

4353601 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพชื 2/2557 3 5 10 6 4 0 0 0 - - 28 28 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

5 . 1  ส า ร ะ ข อ ง

รายวิชาในหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

(P)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(คําสั่ง มรภ.สข. ที่ 3392/2553) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2549) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดย

ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอน

การปรับปรุง ดังนี้  

    1) ศึกษาและสํารวจความตองการจากหนวยงานในทองถิ่น 

โดยการสอบถามจากแหลงฝกงาน ทั้งเอกชนและราชการ และ

การมีงานทําของศิษยเกา   

    2) รางหลักสูตรโดยศึกษาขอมูล เปรียบเทียบรายวิชา จาก

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ เพื่อใหรายวิชาใน

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทาง

วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต และมีมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

    3) วิพากษหลักสูตรโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไดเสนอรายนาม

ผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา จํานวน 3 คน เพื่อ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร และใหขอเสนอแนะ  

    4) เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555  

    5) ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ

รับรองหลักสูตร  และเริ่มรับนักศึกษา 

     เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงให

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความกาวหนาทาง

วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต คําอธิบายรายวิชามี

เนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่

ครอบคลุมกวางขวางครบถวน มีความลึกในวิชาเอก มีความ

ตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะห

5.1-1 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

6/2557  

5.1-2 มคอ.7 

5.1-3 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

5/2557 

5.1-4 สมอ.08 

การปรับปรุง

ขอกําหนด 

ชวีวิทยา 2 

5.1-5 อางถงึ 

รายงานการ

ประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

1/2557, 

2/2557 และ 

6/2557 เรื่อง

การจัดภาระ

งานสอน 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การเรียนรู เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุม

รายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน มีผลลัพธการเรียนรูของ

ผู เรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและ

หลักสูตร การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เปนไป

ตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตาม

เวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตรทั้งหมด

มุงเนนใหนักศึกษามีความพรอมที่จะปฏิบัติงานทั้งดานวิชาการ

และวิชาชพี และปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมจรยิธรรม  

ผลการดําเนินงาน 

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรยังไมถึงรอบการปรับปรุง

หลักสูตร อยางไรก็ตามเมื่อครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดของ สกอ. ในปการศึกษา 2559 

หลักสูตรมีการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดย

อางอิงคูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ สนส. เพื่อให

มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ คูมือการพัฒนา

และปรบัปรุงหลักสูตร (จากเว็บไซตของ สนส.) 

      ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อ

ปรับแผนการเรียนเล็กนอย เนื่องจากที่ประชุมหลักสูตร ได

สอบถามอาจารยผูสอนในรายวิชาเอกถึงความพรอมในการทํา

วิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 3 (นักศึกษากลุมเรียน 554237) 

อาจารยผูสอนรายวิชาสัมมนาพบวานักศึกษาสวนใหญยังไมมี

ความพรอมในการทําวิจัย จึงมีมติที่ประชุมใหปรับแผนการ

เรยีนของนักศึกษากลุมเรียน 564237 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

สัมมนาทางชีววิทยา จากเดิมในภาคเรยีนที่ 2 เปนภาคเรียนที่ 1 

โดยอาจารยผูสอนในรายวิชานี้ตองกําหนดใหมีการสัมมนาใน

หัวขอที่สอดคลองกับโครงการวิจัยเพื่อกระตุนใหนักศึกษาได

สืบคนขอมูลงานวิจัย มีหัวขอวิจัยที่แนนอน และสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั้นๆ  

(P)    หลักสูตรมีการปรับปรุงเนือ้หาในแตละรายวิชาใหทันสมัย

ตลอดเวลา โดยเปนการปรับปรุงเล็กนอยจากผลการประเมิน

หมวดที่ 6 และ 7 ของ มคอ.7 และปรับปรุงใหญเมื่อครบรอบ

ปรับปรุงหลักสูตรโดยใชขอมูลจากผลการสําเร็จการศึกษา 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

และระเบียบของ สกอ.ตามโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร (จากเว็บไซตของ สนส.)  

(D)   ในปการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย 

จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาและ

สอบถามอาจารยผูสอนถึงความเหมาะสมและทันสมัยของ

คําอธิบายรายวิชา วิธีการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ใน

รายวิชาเอก ซึ่งพบวา อาจารยผูสอนวิชาชีววิทยา 1 และ

ชีววิทยา 2 เสนอใหปรับปรุงขอกําหนดของรายวิชา โดยการ

เพิ่มขอกําหนดในรายวิชาที่ตองเรียนมากอนของรายวิชา

ชวีวิทยา 2 วาจะตองผานการเรียนวิชาชีววิทยา 1 มากอน ทั้งนี้

เพื่อตองการใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางชีววิทยามากขึ้น 

5.2 การวางระบบ

ผู ส อ น แ ล ะ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 

(P)  หลักสูตรพิจารณาผูสอนใหมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน

เนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน 

ผลงานวิชาการของผูสอน) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่

มีความชํานาญ หลากหลาย และมีโอกาสไดรับการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผูสอนที่หลากหลาย ทั้งความรูและ

ประสบการณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

   1) สนส.สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 มายัง

โปรแกรมวิชาฯ 

   2) โปรแกรมวิชาฯมอบหมายใหหลักสูตรดําเนินการจัดผูสอน

ในแตละรายวิชา 

   3) หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อ

5.2-1 แบบ

สรุปประเมิน

อาจารย

ผูสอนป

การศึกษา 

2557 

5.2-2 

หลักฐานการ

นํา

ผลการวจิัย

มาบูรณา

การกับการ

เรยีนการ
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สงไปยัง สนส. 

   4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน 

 

ผลการดําเนินงาน 

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณา

อาจารยผูสอนในรายวิชาเอกใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาที่

สอน ตามความรู  ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน

เนื้อหาวิชาที่สอน และพิจารณาจากผลการประเมินผูสอนใน

รายวิชาของปการศึกษา 2556 ไมต่ํากวา 3.51 แลวแจงผลการ

จัดภาระงานสอนไปยังอาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนในปการศึกษา 2557 ซึ่งผลจากการดําเนินการ

ดังกลาวพบวามีผลการประเมินผูสอนในปการศึกษา 2557 อยู

ในระดับดีถึงดีมาก  

(C) ดังนั้นหลักสูตรไดนําผลการประเมินผูสอนและขอเสนอแนะมา

ใชในการปรับปรุง/พัฒนา ในปการศึกษา 2558 นอกจากนี้ยังมีมติ

ที่ประชุมสนับสนุนใหอาจารยผูสอนนาํผลการวิจัยมาใชในการเรียน

การสอนและการศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผูสอนไดหลากหลายความรูและ

ประสบการณมากขึ้น   

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 (P)   หลักสูตรมีการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหมีเนื้อหาทันสมัย 

กจิกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลเหมาะสม 

มีการแจกมคอ.3 และ มคอ.4 แกนักศึกษาและกํากับให

ดําเนินการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4   

    มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุม

เรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอน

ใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดการเรียน

การสอนที่หลากหลาย เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนรูจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน เปนตน 

มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแก

สอน 

5.2-3 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

1/2557, 

2/2557, 

3/2557 และ 

5/2557  

เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน

การจัดทํา 

มคอ.3 และ 

มคอ.5 

5.2-4 อางถงึ 

5.2-4 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

นักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ มีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ เหมาะสมกับประเด็นที่

นักศึกษาสนใจ มีระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทํา

โครงการวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งมีการประเมินการสอน

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงในครั้งตอไป มีระบบการคัดเลือก

หนวยงานหรือสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

และมีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีโดยการมีสวนรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยและหนวยงานหรือสถานที่ฝกประสบการณ

วิชาชีพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ประชุมหลักสูตรรวมกับผูสอน โดยนํา มคอ.5 และ มคอ.6 ในปที่

ผานมา ใชพิจารณาในการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

2) ผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อสงเขาระบบการสงของ

มหาวิทยาลัยตามกําหนด 

3) คณะฯตรวจรายวิชาที่สง มคอ.3 และ มคอ.4 ไมทันตามกําหนด

เพื่อใหหลักสูตรกํากับและติดตามตอไป 

4) หลักสูตรกํากับดูแลรายวิชาใหมีการจัดการเรียนการสอนตามที่

ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 และมีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย ซึ่งเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการเชิญ

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอก และ

การศึกษาดูงานในรายวิชา 

     ผลการดําเนินงาน 

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว โดยอาจารยประจําหลักสูตร

ประชุมรวมกับผูสอนในรายวิชาเอก ใหนํา มคอ.5 ในปที่ผานมา มา

พิจารณาในการทํา มคอ.3 ของปการศึกษา 2557 และมีการกํากับให

ผูสอนในรายวิชาเอกสง มคอ.3 ในระบบของมหาวิทยาลัยใหทันตาม

กําหนด  และตรวจสอบการแจก มคอ.3 ของทุกรายวิชาแกนักศึกษา 

รวมถงึกํากับการสอนใหเปนไปตาม มคอ.3  

(C)   จากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา พบวาอาจารยผูสอน

ไดแจกมคอ.3 ใหกับนักศึกษาทุกรายวิชา  

        เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรไดพิจารณา 

มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตร พบวาอาจารยผูสอนไดดําเนินการ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามที่ระบุไวใน มคอ.3 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการเรียนตาม 

มคอ.7 พบวาบางรายวิชามีผลการเรียนไมปกติ ดังนั้นอาจารยประจํา

หลักสูตรจึงเสนอตอโปรแกรมวิชาเพื่อนําเรื่องเขาสูคณะ ใหมีการ

สอนปรับพืน้ฐานสําหรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2558 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(P)   หลักสูตรมีการนํากระบวนการวิจัย กระบวนการบริการ

ทางวิชาการ และการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) แลวนําผลประเมินการบูรณา

การไปปรับปรุงการสอนใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป  

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได

ดําเนินการตามระบบดังกลาว โดยมีรายวิชาที่มีการนํา

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการมาการบูรณาการกับการเรียน

การสอน จํานวน2 รายวิชา คือ รายวิชาพฤกษศาสตร และ

เทคนิคทางชีววิทยา 

 

5.3 การประเมิน

ผูเรียน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(P)    หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน มคอ.2 แต

ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้าํหนกัขององคประกอบใน

การประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตาม

สภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย 

รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออก

ภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ

ที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ

รายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผล

5.3-1 ผลการ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ ์

5.3-2 อางถึง 

4.1-3 

มคอ.7 ป

การศึกษา 

2556 

5.3-3 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

6/2557 และ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การเรยีนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน โดย

มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรยีนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการ

จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตาม

ขอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4  

4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา  

    มคอ.5 สงมายังหลักสูตร 

5. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใน

หลักสูตร 

     ผลการดําเนินงาน 

(D)    ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรไดจัด

ประชุมเพื่อตรวจสอบ มคอ.3 พบวาทุกรายวิชามีเกณฑการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามขอกําหนดใน มคอ.2  

โดยสัปดาหแรกของการเรียนอาจารยผูสอนมีการแจงเกณฑ

การประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ใหนักศึกษาทราบ/มี

สวนรวม ในระหวางการเรียนมีการใชวิธีการประเมินตาม

ขอตกลงใน มคอ.3  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

การเรียนรูในแตละรายวิชาที่มีความสอดคลองกับ มคอ.3 เมื่อ

พิจารณา มคอ.7 ปการศึกษา 2556 พบวามีรายวิชาที่มีผลการ

เรียนรูที่ผิดปกติ จํานวน 3 รายวิชา คือ รายวิชาฟสิกสพื้นฐาน 

เคมีอินทรีย และ แคลลูลัส 1 เนื่องจากสวนใหญนักศึกษามี

พื้นฐานทางฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร คอนขางนอย และ

สวนหนึ่งอาจมีผลมาจากการปรับตัวของนักศึกษาแรกเขา ซึ่ง

จากผลการประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรไดเสนอใหมี

การปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการปรับความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรกอนเปดภาค

เรยีนที่ 1/2557 

 

7/2557 

5.3-4 อางถงึ 

4.1-4 มคอ.7 

ปการศึกษา 

2557 

5.3-5 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

2/2557, 

4/2557, 

5/2557 และ 

6/2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

(P) หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกํากับใหมีการพัฒนาและ

ตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและ

ผลลัพธการเรียนรู มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สราง

ขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ หรือเครื่องมือประเมิน 

สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงได และควบคุมการ

ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน มีการตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรู

ชัดเจน โดยกําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน 

สอดคลองกับเกณฑที่นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแต

แรกมีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรด

ชัดเจนและมีการตรวจสอบคาระดับขั้นของแตละรายวิชาของ

หลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาการกระจาย

ของเกรด ซึ่งสามารถสะทอนความสามารถที่แทจริงของ

นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรการประชุมเพื่อวางแผนการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

2. อาจารยผูสอนแจก มคอ.3 และ มคอ.4 ในสัปดาหแรกของ

การเรียนแลวชี้แจงที่มาของคะแนนและเกณฑการประเมิน

ที่ใชในการตัดเกรด 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาตาม มคอ.3 และ มคอ.4 สําหรับรายวิชาเดียวแต

มีหลายกลุมเรียน มีขอกําหนดดังนี้ 

   3.1 มี มคอ.3 และวิธีการประเมินเปนแนวทางเดียวกัน 

   3.2 มีการจัดทําขอสอบกลางและมีการปรับปรุงขอสอบใน

ทุกภาคการศึกษา 

   3.3 มีการทวนสอบขอสอบเพื่อใชในการปรับปรุงขอสอบ 

   3.4 มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผลการ

เรยีนรูของนักศึกษา 

   3.5 มีการประชุมของอาจารยผูสอนเพื่อพิจารณาในการตัด

เกรด  

4. เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบ

รายวิชาและจัดทํา มคอ.5 มายังหลักสูตร 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5. อาจารยประจําหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรยีนรู แลวรายงานผลใน มคอ.7 

 

    ผลการดําเนินงาน      

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการดังกลาว คือ อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดประชุม

เพื่อตรวจประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก 

มคอ.3 และมคอ.5 พบวานักศึกษาสวนใหญที่ยังคงอยูใน

หลักสูตรมีผลการเรียนรูเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใน มคอ.2 

อยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาบางคนมีผลการเรียนรูต่ํากวาตาม

เกณฑ อาจเนื่องมาจากมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณติศาสตรคอนขางนอย 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

(P)    มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ในการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตาม

รายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 หลังสิ้นสุดป

การศึกษา รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน เพื่อนํามา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาได

ดําเนินการดังกลาวโดยจัดประชุมเพื่อกํากับติดตามการจัดทํา 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา และนําผลการ

ประเมินจาก มคอ. 5 มาจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปการศึกษา และจากการพิจารณา มคอ.5 พบวาอาจารยผูสอนมี

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ มคอ.3 และ

มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงในป

การศึกษา 2557  

     อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณามคอ.7 ปการศึกษา 2557 

พบวามีรายวิชาที่มีผลการเรียนรูที่ผิดปกติ ทั้งหมดจํานวน 9 

รายวิชา สวนใหญมีสาเหตุมาจากนักศึกษามีความรูพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรคอนขางนอย ซึ่งจากผลการ

ประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นวาในป

การศึกษา 2558 ควรมีการสอนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร

และเคมีใหกับนักศึกษาใหม 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 

80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร  

รายงานการ

ประชุม

หลักสูตร 

ครัง้ที่ 1-7 

/2557 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา

มีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 จํานวน 5 ดาน ที่

สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

 

มคอ.1 และ 

มคอ. 2 

  

3 .  มี ร ายละ เอี ยด ขอ งร ายวิ ช า  แล ะ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา

ตามแบบ มคอ.3 ภาค

เรียนท่ี 1/2557 จํานวน 24 

วิชา และภาคเรยีนท่ี 

2/2557 จํานวน 30 วิชา 

และไดสงเขาระบบ

ออนไลนของ สนส. กอน

การเปดสอนครบทุก

รายวิชา 

มคอ.3 และ 

มคอ.7  

  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา

ตามแบบ มคอ.5 ภาค

เรียนท่ี 1/2557 จํานวน 24 

วิชา และภาคเรยีนท่ี 

2/2557 จํานวน 30 วิชา 

และไดสงเขาระบบ

ออนไลนของ สนส. 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด

ภาคการศกึษาท่ีเปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

มคอ.5 และ 

มคอ.7  
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิน้สุดปการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตร

ทัง้ 5 ทาน ประชุมรวมกัน

เพ่ือจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ในวันท่ี 

10-18 กรกฎาคม 2558 

และ 19 กรกฎาคม 2558   

รายงานการ

ประชุม

หลักสูตร 

ครัง้ที่ 

6/2557 และ 

7/2557 

  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิ ชาที่ เป ดสอนในแต ละป

การศกึษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 

ในปการศึกษา 2557 ใน

รายวิชาเอก จํานวน 14  

รายวิชา จากจาํนวนที่เปด

สอนทัง้หมด 54 วิชา คิด

เปนรอยละ 25.9 จาก

รายวิชาที่เปดสอนทัง้หมด

ในปการศึกษา 2557  

ผลการทวน

สอบ

ผลสัมฤทธิ์

ของนักศกึษา

ตาม

มาตรฐานผล

การเรยีนรู 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล

การ เรี ยนรู  จ ากผลการประ เมิ นการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

ผลการประเมินการดําเนิน 

งานที่รายงานใน มคอ.7 ป

การศกึษา 2556 ในหมวด

ที ่5 การบรหิารหลักสูตร 

ไดระบุปญหาเกี่ยวกับผล

การเรยีนของนักศกึษา

บางคนไมผานเกณฑและ

มีการยกเลกิรายวชิา

เน่ืองจากพื้นฐานความรู

ทางวทิยาศาสตรของ

นักศกึษาท่ีรับเขา ดังนัน้ 

ในปการศึกษา 2557 มี

การปรับพื้นฐานความรู

ทางวทิยาศาสตรใหกับ

นักศกึษาในหลักสูตร 

มคอ.7 ป

การศกึษา 

2556 และ 

2557 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

8. อาจารยใหม (ถามี )ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

ไมมีอาจารยใหม    

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

อาจารยประจําหลักสูตร

ทุกคนไดรับการพฒันา

ทางวชิาการและวชิาชีพ 

มคอ.7 ป

การศกึษา 

2557 

  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน รอยละ 

100 ไดรับการพัฒนา

วิชาการ 

มคอ.7 ป

การศกึษา 

2557 

  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมขอรับการประเมนิ 

เน่ืองจากในปการศึกษา 

2557 ยังไมมผีูสําเร็จ

การศกึษาตามรอบของ

หลักสูตร  

   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ไมขอรับการประเมนิ 

เนื�องจากในปการศึกษา 

2557 ยงัไมม่ีผู้สาํเร็จ

การศกึษาตามรอบของ

หลักสูตร 

   

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจาก

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 

ไ ม ข อ รั บก า รป ระ เมิ น 

เนื�องจากในปการศึกษา 

2557 ยังไม่มีผู้ สําเร็จ

การศึกษาตามรอบของ

หลักสูตร 

   

14. บัณฑิตท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตน

ไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด        

ไ ม ข อ รั บก า รป ระ เมิ น 

เนื�องจากในปการศึกษา 

2557 ยังไม่มีผู้ สําเร็จ

การศึกษาตามรอบของ

หลักสูตร 

   

จํานวนตวับงชีท้ี่ดาํเนินการผานเฉพาะตัวบงชีท้ี่ 1 – 5   5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   100%  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  9  
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

จํานวนตวับงชีใ้นปนีท้ีด่ําเนินการผาน  9  

รอยละของตัวบงชี้ทัง้หมดในปนี ้(ท่ีดําเนินการผาน)  100%  

 

การวิเคราะหรายวชิาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศกึษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

4212505  

เคมอีินทรียพื้นฐาน 

1/2557 มีการถอน (W) 

คิดเปน 

63.27% ของ

จํานวนผูเรียน 

ผลการเรยีน นักศกึษามีพ้ืนฐานความรู

ทางเคมีคอนขางต่ํา และ

นักศกึษามีความต้ังใจใน

การเรยีนนอย 

ควรปรับพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรกอนเขา

เรียน และควรมี

ระบบการคัดเลอืก

นักศกึษาท่ีมี

มาตรฐานและ

สามารถวัดความรู

ทางวชิาการไดอยาง

แทจริง 

4212506 

ปฏิบัติการเคมอีินทรีย

พื้นฐาน 

1/2557 คะแนนสวน

ใหญอยูเกณฑ

พอใช 

ผลการเรยีน นักศกึษาไดคะแนนสอบ

ปฏิบัติและคะแนนสอบ

ปลายภาคนอย 

ควรปรับพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรกอนเขา

เรียน และควรมี

ระบบการคัดเลอืก

นักศกึษาท่ีมี

มาตรฐานและ

สามารถวัดความรู

ทางวชิาการไดอยาง

แทจริง 

1500305 

สารสนเทศเพื่อ

การศกึษาคนควา 

2/2557 คะแนนสวน

ใหญอยูเกณฑ

ดีและดมีาก 

ผลการเรยีน นักศกึษามีความต้ังใจ

เรียนและรับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมาย 

- 

4333108 

สถิตสิําหรับชวีวิทยา 

2/2557 มีนักศึกษาไม

ผานเกณฑ 

จํานวน 2 คน 

ผลการเรยีน นักศกึษาขาดทักษะทาง

คณิตศาสตรและขาดการ

ทบทวนและคนควาความ

ความรูเพ่ิมเติม 

 

2500308 

เรียนรูคุณธรรมนํา

2/2557 มีผลการเรยีน

เกาะกลุมกัน  

ผลการเรยีน เนื่องจากสัดสวนคะแนน

เก็บระหวางภาค/คะแนน

คําอธบิายรายวิชา

ควรใหครอบคลุม
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศกึษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

ชวีิตพอเพียง สอบ คิดเปน 80-20 ซึ่ง

คะแนนเก็บสวนใหญเปน

งาน/กิจกรรมกลุม ทําให

ค ะ แ น น อ ยู ใ น ร ะ ดั บ

ใกลเคียงกัน สงผลใหเกรด

มีการเกาะกลุมกัน 

และชัดเจนมากกวานี ้

4571401 

แคลคูลัส 1 

2/2557 มีการถอน (W) 

คิดเปน 

76.67% ของ

จํานวนผูเรียน 

ผลการเรยีน นักศกึษามีพ้ืนฐานความรู

ทางคณิตศาสตรในระดับ

ต่ํากวาอุดมศกึษาไม

เพียงพอ 

- 

4131005  

ฟสกิส 

2/2557 มีการถอน (W) 

คิดเปน 

62.50% ของ

จํานวนผูเรียน 

ผลการเรยีน -พื้นฐานทางฟสิกสของ

นักศกึษามีคอนขางนอย 

 

4211103 

เคม ี2 

2/2557 กา รก ระจ า ย

ของเกรด 

ผลการเรยีน -นักศกึษามีพ้ืน

ฐานความรูทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรคอนขางต่ําใน

การนํามาแกโจทยปญหา

ในการเรยีนรายวิชาเคม ี2 

 

4571401 

แคลคูลัส 

2/2557 มีการถอน (W) 

คิดเปน 

76.67% ของ

จํานวนผูเรียน 

ผลการเรยีน นักศกึษามีการเพ่ิมถอน

มากเนื่องจากมีคะแนน

สอบกลางภาคต่ํา สาเหตุ

สวนหนึ่งมาจากการมี

ความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรในระดับต่ํา

กวาอุดมศึกษาไมเพียงพอ 

 

 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

 ไมม ี

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

      ไมม ี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คุณภาพการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ  

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไมมี 

1500301  

ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 

1/2557   - 

2500311 

อาเซียนศึกษา 

1/2557   ควรมีการจัดทําปฏทินิสําหรับกิจกรรม

ตางๆของรายวิชา รวมถึงกระบวนการ

หรอืขั้นตอนของการสงมอบงานหรือ

คะแนนระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

หรอืระหวางอาจารยดวยกันเอง 

4000305 

วิทยาศาสตรเพ่ือ

คุณภาพชวีิต 

1/2557   จัดทําเอกสารประกอบการเรยีนการ

สอนเพ่ิมเติมตามความตองการของ

นักศกึษา 

4211101  

เคม ี1 

1/2557  
 

 เสนอและวางแผนปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป 

4211102  

ปฏิบัติการเคม ี1 

1/2557  
 

 เสนอและวางแผนปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป 

4331101 

ชวีวิทยา 1 

1/2557  
 

 กระตุนการแสดงความคิดเห็นในช้ัน

เรียนของนักศึกษา เพ่ิมเติมกิจกรรมให

นักศกึษาเรยีนรูกระบวนการคดิ 

วิเคราะห ในเร่ืองที่เรียนแตละสัปดาห 

4331102 

ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 

1/2557  
 

 เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอก

เวลาเรียนของนักศึกษา และกระตุนให

นักศกึษาสรุปความรูท่ีไดจากการเรยีน

ในภาคบรรยายตลอดจนการสบืคน

ขอมูลเพื่อนํามาใชอภิปรายผลการ

ทดลองในปฏิบัติการ 

 

1500305 

สารสนเทศเพื่อ

การศกึษาคนควา 

1/2557   ควรจัดการเรยีนการสอนในรายวชิานี้

ในหองเรยีนคอมพวิเตอร เพ่ือให

นักศกึษามีเวลาในการฝกทักษะการ

สืบคนขอมูล 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4000306 

การคิดและการ

ตัดสนิใจ 

1/2557   - 

4212505  

เคมอีินทรียพื้นฐาน 

1/2557   -ไมควรสอนนักศึกษากลุมใหญเกนิไป 

-ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดและโจทย

หนาช้ันทุกคน 

4212506 

ปฏิบัติการเคมอีินทรีย

พื้นฐาน 

1/2557   สํารวจ ซอมบํารุง/จัดหาอุปกรณและ

วัสดุใหเพียงพอและพรอมใชงาน 

4332101 

ชวีวิทยาของเซลล 

1/2557   -ปรับเน้ือหาใหกระชับขึ้น เพื่อใหมี

เวลาทําแบบทดสอบกอนหลังเรียน 

-มีการทดสอบหลงัเรยีนเพื่อกระตุนให

นักศกึษามีความสนใจในการเรยีนมากขึ้น 

4332102 

ปฏิบัติการชวีวิทยาของ

เซลล 

1/2557   จัดทําเอกสารปฏิบัติการและ

ปรับเปลี่ยนบทปฏิบัติการใหชัดเจน

มากขึ้น 

4342102 

จุลชีววิทยา 

1/2557   - 

4342103 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

1/2557   ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความ

ทันสมัย 

4571402 

แคลลูลัส 2 

1/2557   - 

4581101 

หลักสถิต ิ

1/2557   เพ่ิมการฝกทําแบบฝกหัดดวยตนเอง 

ทําเปนกลุมเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด

กระบวนการคดิและกระตอืรือรนใน

การเรยีน 

4333101 

กายวิภาคและ

สรรีวิทยาของสิ่งมีชีวติ 

1/2557   เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอก

เวลา และเตรียมความพรอมกอนเรียน 

4333102 

ปฏิบัติการกายวิภาค

และสรรีวิทยาของ

สิ่งมชีวีิต 

1/2557   เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอก

เวลา และเตรียมความพรอมกอนเรียน 

4333104 

การจัดระบบและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

1/2557   เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอก

เวลา มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให

ทันสมัย และเนนกระตุนใหนักศกึษา
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อานบทความวิจัยท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

4333105 

ปฏิบัติการจัดระบบ

และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

1/2557   เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอก

เวลา มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให

ทันสมัย และเนนกระตุนใหนักศกึษามี

การใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรม

ตางๆ รวมถึงการอานตคีวามเอกสาร

หรอืบทความท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

 

4333106 

นิเวศวิทยา 

1/2557   - 

4333107 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

1/2557   - 

1500303 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 

2/2557   -ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

แสดงออกทางการเรยีนมากขึ้น 

(นําเสนอผลงาน) 

- จัดกิจกรรมใหนักศกึษามีการศึกษา

คนควาความรูทางดานภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติมจากที่เรียนรูภายนอก

หองเรียนดวยตัวเอง 

- ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน เชน 

เพ่ิมคะแนนทดสอบยอย หรอืช้ินงาน

ขึ้น 

- ปรับวิธีการสอบยอย เชนมีการสอบ

อาน/ พูด เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุนให

ผูเรยีนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ผานโปรแกรม Ellis โดย

คิดเปนสวนหนึ่งของคะแนนประเมินใน

รายวิชา 

2500304 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

2/2557   มหาวิทยาลัยควรจัดใหคณาจารย

ผูสอนไดมกีารประชุม เพื่อประเมินผล

การดําเนินการเรียนการสอนในทุกป

การศกึษา 

 

4131005  

ฟสกิส 

2/2557   - 

4131006  2/2557   - 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปฏิบัติการฟสกิส 

4211103 

เคม ี2 

2/2557   -จัดใหมกีารประเมินการสอน 2 ครัง้

ตอภาคการศกึษา  ครัง้ที่ 1 อยูใน

สัปดาหท่ี 8 และครัง้ที่2 อยูในชวง

เวลาที่แจงไวในปฏทินิการศึกษา 

-จัดแบงกลุมยอยในชั้นเรียนเพื่อใหมี

การแลกเปลี่ยนและรวมกันแสดงความ

คิดเห็นในการแกปญหา แลวนําเสนอ

หนาช้ันเรยีน 

- เพ่ิมจํานวนตัวอยางโจทย 

แบบฝกหัด 

4211104 

ปฏิบัติการเคม ี2 

2/2557   เสนอและวางแผนปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป 

4331103 

ชวีวิทยา 2  

2/2557   -เนนกระตุนการคนควาดวยตนเอง

นอกเวลาเรียน รวมทัง้เตรียมความ

พรอมกอนเรียนโดยอานทบทวนเรียน 

- มีการกระตุนใหนักศึกษาอยาก

เรียนรูในรายวิชาใหมากขึน้ โดยวิธีการ

ตั้งคําถามเพ่ือนําเขาสูบทเรยีน ชวยให

นักศกึษากลาแสดงความคิดเหน็ อาจ

มีแบบทดสอบสั้นๆหรือตัง้คําถาม

ทบทวนหลังเรยีนเพื่อตรวจสอบ

ความรูความเขาใจในบทเรียน 

4331104 

ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  

2/2557   -เนนกระตุนการคนควาหาขอมลูดวย

ตนเองนอกเวลาเรยีน เพื่อใหเกิดการ

คิดวเิคราะหถึงที่มาที่ไป จากการ

ทดลองลงมือปฏิบัติและหัดเช่ือมโยง

นําความรูที่ไดจากการเรียนในภาค

บรรยาย ตลอดจนการสืบคนขอมูล

เพ่ิมเติมนํามาใชในการอภิปรายผลการ

ทดลองตางๆ 

- ภายหลังการทดลองใหนักศกึษามี

การอภิปรายภายในกลุม เพื่อกระตุน

ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอ

ผลการศึกษา 

-กระตุนใหนักศกึษาเตรยีมความพรอม
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กอนเรยีน โดยอานทบทวนกอนเรยีน 

เพื่อใหเขาใจถึงเน้ือหาในการเรยีนไดดขีึ้น 

2500308 

การศกึษาเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 

2/2557   ปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวนให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

เพ่ือใหเกิดความทันสมัยของขอมูลและ

เน้ือหา 

2500308 

เรียนรูคุณธรรมนําชวีิต

พอเพียง 

2/2557   จัดเตรยีมแผนการสอนและเอกสารท่ี

เกี่ยวของไวใหเพียงพอและเหมาะสม

กับสถานการณ 

3563110 

การเปนผูประกอบการ 

2/2557   - ปรับเน้ือหาและรายงานใหเหมาะสม

กับชวงเวลาและติดตามความกาวหนา

ของงานท่ีมอบหมายอยางใกลชดิ 

- จัดกิจกรรมท่ีใหนักศกึษาไดฝกการ

เปนผ็ประกอบการ 

4211103  

เคม ี2 

2/2557   เสนอและวางแผนปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป โดย

ใชขอมูลจากขอ 2 ของหมวดที่ 6  

4213301 

ชวีเคม ี

2/2557   จากการปรับปรุงวิธีการสอน พบวา

การเรยีนของนักศกึษาบางกลุมยังไม

เปนท่ีพอใจ ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนในแบบอื่นๆ ตอไป 

4213302  

ปฏิบัติการชวีเคมี 

2/2557   จากการปรับปรุงวิธีการสอน พบวา

การเรยีนของนักศกึษาบางกลุมยังไม

เปนท่ีพอใจ ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนในแบบอื่นๆ ตอไป 

4332201  

พฤกษศาสตร 

2/2557   - อาจเพ่ิมจํานวนชิ้นงานท่ีใหทําเพ่ือ

เปนคะแนนเก็บใหมากขึ้น 

- เทคนิคการอัดพรรณไมแหงใหแหง

เร็วและไมขึ้นรากับพชืปาชายเลนท่ีใบ

ยังมคีวามเค็ม ยังมีปญหา ดังนัน้คร้ัง

ตอไปควรอัดแยกตางหาก 

4332301 

สัตววิทยา 

2/2557   -เนนกระตุนการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

ดวยตนเองนอกเวลาเรยีนจากแหลง

ตางๆทัง้ในหองสมุดและอนิเตอรเน็ต 

- เนนทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ี

เปนศัพทเทคนิคทางสัตววทิยา 



~ 62 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให

ทันสมัย และสอดแทรกขอมูลเพ่ิมเติม 

4571401 

แคลคูลัส 1 

2/2557   - 

1500305 

สารสนเทศเพื่อ

การศกึษาคนควา 

2/2557   เพ่ิมกิจกรรมการเรยีนการสอนที่

หลากหลาย 

2000306 

ศลิปะในชวีิตประจําวัน 

2/2557   - 

4333108 

สถิตสิําหรับชวีวิทยา 

2/2557   - 

4333109 

ชวีวิทยาภาคสนาม 

2/2557   จัดทําเอกสารประกอบการเรยีนใน

รายวิชานี้เพิ่มเติม รวมถึงผลิต

เคร่ืองมอืท่ีจําเปนตองใชใหเพียงพอกับ

จํานวนนักศกึษา 

4333302 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

2/2557   เนนกระตุนการคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเองนอกเวลาเรยีน และปรับปรุง

เน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและ

สอดแทรกขอมูลเพิ่มเติม 

4333501 

เทคนิคทางชีววิทยา 

2/2557   จัดทําเอกสารประกอบการเรยีนใน

รายวิชานี้ และจัดเตรียมหรือผลิต

อุปกรณที่ใชในรายวิชาใหเพียงพอ 

และเหมาะสม จัดหาตัวอยางทดลอง

ใหใหเพยีงพอกับนักศึกษา 

4333401 

พันธุศาสตร 

2/2557   จัดทํา LMS รายวิชา และหาแรงจูงใจ

ใหนักศึกษาเขามาใชงาน 

จัดทําเอกสารประกอบการสอน 

จัดทําเอกสารแบบฝกหัดท่ีมกีาร

อธิบายหลักการวเิคราะหโจทยและ

แบบฝกหัดพรอมท้ังเฉลยภายในเลม 

4333402 

ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

2/2557   จัดทํา LMS รายวิชา และหาแรงจูงใจ

ใหนักศึกษาเขามาใชงาน 

ควรมีเอกสารรูปเลมบทปฏิบัติการ 

4334901 

สัมมนาทางชวีวิทยา 

2/2557   เนนกระตุนการคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเองนอกเวลาเรยีน และปรับปรุง

เน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและ
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สอดแทรกขอมูลเพิ่มเติม 

 

4353601 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

พชื 

2/2557   ปรับแนวการสอนใหทันสมัย 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 รายการประเมิน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2557 

ชั่วโมงสอนของอาจารย 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 

 

4.75 

 

 

3.91 

 

 

4.42 

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2557 

ชั่วโมงสอนของอาจารย 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 

 

4.95 

 

 

3.90 

 

 

4.53 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 1. นักศกึษามักจะมาไมทันเวลาเรียน 

2. แจกใบรายชื่อเขาหองเรียนใหนักศกึษาลงช่ือ

เขาเรียน แลวสุมตรวจสอบชื่อทายคาบ เพ่ือ

แกปญหาการลงชื่อใหเพื่อนและการโดดเรียน 

3. เดินสํารวจการแตงกายในขณะสอน 

4. กําหนดระยะเวลาในการสงงาน หักคะแนน 

การสงงานชาและคดัลอกงาน 

5. นักศกึษาบางคนไมเขาชัน้เรยีนเนื่องจากไป

ชวยกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

6. นักศึกษาบางสวนเขาชัน้เรยีนไมสม่ําเสมอ 

7. นักศึกษาใหความรวมมือและปฏิบัติตาม

ขอตกลง 

1. ตักเตือนเมื่อพบนักศกึษาแตงกายไม

เรียบรอย 

2. นักศกึษาท่ีเขาหองเรียนสายจะตองมา

ลงชื่อท่ีโตะของอาจารย เพ่ือสอบถาม

สาเหตุ 

 

ความรู 

 

1. นักศกึษาสวนมากมีพืน้ฐานความรูดานเคมี

คอนขางต่ํา 

2. นักศกึษาขาดการทบทวนบทเรยีนและ

ปฏิบัติการทําใหการเรยีนการสอน ขาดการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1. แกปญหาที่เกดิขึน้โดยการสอนชาๆและ

สอนซ้ําเพื่อใหนักศึกษาเขาใจในเน้ือหา 

2. มีการถามซักถามความเขาใจโดยการสุม

เปนรายบุคคล 

3. อาจารยควรใหนักศึกษามีความ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรงุ 

3. นักศกึษาขาดทักษะในการคนควาความรูกอน

เร่ิมบทเรียนใหม 

4. ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการอานและ

แปลภาษาอังกฤษซึ่งเปนเอกสารท่ีเกี่ยวของ

กับการจําแนกชนิดกลุมสิง่มีชีวติ 

5. ผูสอนไมมีความพรอมสําหรบัทํา LMS  

6. นักศึกษาบางคนไมตดิตามสถานการณทาง

ธุรกิจในปจจุบันทําใหการยกตัวอยางคอนขาง

ลําบาก นักศึกษามองไมเห็นภาพท่ีชัดเจน 

7. ผูเรยีนขาดการเชื่องโยงระหวางทฤษฎกีับ

ปฏิบัติ 

8. นักศกึษาไมมีความกระตอืรือรนในการเรยีน 

ไมกลาซักถาม 

9. นักศึกษาหลายคนไมตัง้ใจฟงและเขยีนมาสั้นๆ

ไมครอบคลุมการบรรยาย 

10. นักศกึษาขาดทักษะและขาดความ

กระตอืรือรนในการแสดงความคิดเห็นตาม

กระบวนการกลุม 

11. นักศกึษาขาดความกระตอืรือรนในการเรยีน

และคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 

 

กระตอืรือรนในการเรยีนใหมากขึน้ 

4. แนะนําการศกึษาคนควาเพิ่มเติมทาง

อินเตอรเน็ตและแหลงขอมูลอื่นๆ 

5. แกไขโดยอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจ

มากขึ้น 

6. การแกปญหาโดยใช LMS ชวยสอน

ภายในหองเรียน เชนการเฉลยใบงาน 

เวบไซตท่ีมอบหมายใหนักศกึษาไป

คนควาดวยตนเอง  

7. กระตุนใหนักศกึษาทุกคนกลาแสดง

ความคิดเห็น โดยอาจารยผูสอนให

ความเปนกันเองกับนักศกึษา เปดโอกาส

ใหนักศึกษาชวยกันคิดแลวแสดงความ

คิดเห็น 

8. การถาม-ตอบในชั้นเรียน การทํา

ปฏิบัติการและการสอนเสรมิในสวนที่

ยากชวยเนนย้ําความรูใหกับนักศกึษา

และชวยใหนักศึกษาเขาใจมากขึน้ 

9. ชี้แจงใหนักศกึษาเห็นถึงความสําคัญของ

การอานทบทวนกอนเรยีน 

10. มอบหมายงานโดยการใหคนควา

เพ่ิมเติมและออกมานําเสนอหนาช้ัน

เรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนและรวมกันแสดง

ความคิดเห็น 

ทักษะทางปญญา 

 

1. นักศกึษามีสวนรวมในการอภิปรายชัน้เรียน

นอย 

2. นักศกึษาขาดทักษะในการคดิวิเคราะหและ

เช่ือมโยงเน้ือหาในวิชาภาคบรรยายกับวชิา

ภาคปฏิบัติเพื่ออธบิายสถานการณตางๆได

อยางเขาใจ 

3. นักศกึษาบางคนไมคอยกลาแสดงความ

คิดเห็น ไมมั่นใจในการตอบคําถาม 

4. นักศกึษาควรเพ่ิมเติมในสวนของการ

ประยุกตใช 

1. อาจารยควรกระตุนใหนักศึกษามสีวน

รวมมากขึน้ 

2. แนะนําการศกึษาคนควาเพิ่มเติมทาง

อินเตอรเน็ตและแหลงขอมูลอื่นๆ 

3. กระตุนนักศึกษาทุกคนกลาแสดงความ

คิดเห็น 

4. ตองกระตุนการตอบคําถามดวยให

คะแนน 

5. ควรใหมกีารทดสอบโดยใหเขยีน

แผนภาพการทดลองกอนลงมอืทําการ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรงุ 

5. นักศกึษาไมเขาใจขัน้ตอนการทดลองท้ังหมด 

6. นักศกึษาบางคนไมกลาตัดสนิใจ ไมกลาทํา

การทดลอง 

7. ผูเรยีนขาดการเชื่องโยงระหวางทฤษฎกีับ

ปฏิบัติ 

8. นักศกึษาไมมีความกระตอืรือรนในการเรยีน 

ไมกลาซักถาม 

9. นักศึกษาไมคิด ไมตอบ รอคาํตอบที่ถูกตอง

จากผูสอนเพียงอยางเดียว 

10. นักศกึษาบางคนไมสามารถเลือกขอมูลที่

เหมาะสมมาใชในการทํารายงาน ทําให

คุณภาพของงานไมดีเทาที่ควร 

11. นักศกึษาบางคนขาดความรูพื้นฐานและความ

เขาใจในเน้ือหา ทําใหไมสามารถแกปญหา

โจทยได  

ทดลอง 

6. กระตุนใหนักศกึษาทุกคนกลาตัดสินใจ 

และลงมอืปฏิบัต ิ

7. การอภิปรายในการสรุปปฏิบัติการทําให

นักศกึษาไดฝกการคิดวิเคราะห 

8. ใหนกัศึกษาทบทวนความรูพื้นฐาน 

9. ฝกใหนกัศึกษาแกปญหาโจทยอยาง

หลากหลาย 

10. แกไขปญหาโดยใหนกัศึกษาไดทําใบ

งานและสงสมุดโนตแทน ซึ่งได

ดําเนินการไปแลวในเทอมนี้ 

11. ควรกําหนดใหมีนักศึกษาแตละหองไม

เกนิ 30 คน เพื่อผูสอนจะสามารถ

จัดระบบการสอนไดอยางมี

ประสิทธภิาพมากขึน้ 

12. การอภิปรายในการสรุปปฏิบัติการ ทํา

ใหนักศึกษาไดฝกการคิดวเิคราะห 

13. มีการจัดกลุมยอยในชั้นเรียน เพ่ือให

นักศกึษามีการแลกเปลี่ยนและรวมกัน

แสดงความคิดเห็นในการแกโจทย 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

 

 

1. นักศกึษาสวนมากไมกลาแสดงออกและไมมี

สวนรวมในการซักถาม ตอบคําถามและทํา

แบบฝกหัดในช้ันเรยีน 

2.ในกรณีทํางานกลุมจะสามารถติดตาม

ประเมนิผลรายบุคคลไดยากเนือ่งจากเปนการ

ทํางานนอกหองเรยีน/รายกลุม 

3. นักศกึษาท่ีเปนผูเขารวมฟงสมัมนาไมซักถาม

ผูสัมมนา 

4. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

5. จํานวนนกัศึกษามีปรมิานเหมาะสมในการทํา

กิจกรรมกลุม ทําใหสมาชกิในกลุมมีการ

ชวยเหลือกันเปนอยางดี สรางความสัมพันธ

อันดีในหมูนักศึกษา 

6. นักศึกษาบางสวนไมไดชวยงานกลุมเต็มท่ี 

1. ตองมอบหมายใหทําแบบฝกหัดเปน

รายบุคคลและรายกลุม และใหมาเฉลย

หนาช้ันเรยีนในสัปดาหถัดไป 

2. ควรจะมีการแบงงานใหแตละบุคคลให

ชัดเจน 

3. ควรสอบถามนักศึกษาในแตละเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานเพื่อใหทราบวา

นักศกึษาคนใดชวยงานในสวนใด 

4. มีการทําปฏบิัติการเปนกลุมจึงเปนการ

เสรมิสรางความสัมพันธระหวางบุคล

และความรับผิดชอบ 

5. ใหทํางานคู หรือใหคะแนนเปน

รายบุคคลเพื่อแกปญหากรณีนักศึกษา

บางคนไมไดชวยงานกลุม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรงุ 

7.นักศกึษาสนใจในการรวมกจิกรรมจํานวนนอย 

8. นักศกึษาสงงานไมตรงเวลา ลอกการบาน 

และรายงาน 

9. การวางแผนการทํางานของนักศกึษายังไมเปน

ระบบ บางกลุมไมมีการกระจายงานแก

สมาชกิในกลุม 

10. จํานวนนักศกึษามีปรมิาณเหมาะสมในการ

ทํากิจกรรมกลุม ทําใหสมาชกิในกลุมมีการ

ชวยเหลือกันเปนอยางดี สรางความ

ความสัมพันธอันดีในหมูนักศึกษา 

6. มีการจัดกลุมยอยในชัน้เรยีน เพื่อให

นักศกึษามีการแลกเปลี่ยนและรวมกัน

แสดงความคิดเห็นในการแกโจทย 

7. แนะนําขั้นตอนการทํางานแกนักศกึษา 

ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ผูเรียนขาดทักษะในการคนควา ทําใหไม

สามารถคนควาขอมูลที่เหมาะสมมาใชในการ

ทํารายงานได 

2. ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการอานภาษา 

อังกฤกษซึ่งเปนศัพทเฉพาะ และขาดทักษะ

การแปลบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 

3. นักศกึษาขาดทักษะในการใชงานคอมพวิเตอร 

และสื่ออิเล็กทรอนกิส 

4. นักศกึษาขาดทักษะในการคนควาที่

หลากหลาย 

5. นักศกึษาบางคนขาดทักษะการวเิคราะห

ขอมูล 

6. การสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนท่ีเปน

ภาษาอังกฤษยังเกิดปญหา 

7. เคร่ืองคอมพวิเตอรไมเพียงพอสําหรับจํานวน

นักศกึษา ทําใหนกัศึกษาบางสวนไมฝกการ

สืบคนในคาบเรยีน 

8. นักศึกษาไมมทีักษะในการคํานวณทาง

คณิตศาสตรและสถิติคอนขางต่ํา 

9. นักศกึษาขาดทักษะในการคนควาและ

เช่ือมโยงความรูที่ไดจากการเรยีนภาค

บรรยายมาเขาสูการทําปฏบิัติการ 

1. ควรศึกษาคนควาเพิ่มเติมทาง

อินเตอรเน็ตและแหลงขอมูลอื่นๆ 

2. แกไขโดยการสอนใหนักศึกษาใชงาน

คอมพวิเตอรและโปรแกรมตางๆไดมาก

ขึ้น 

3. ควรมีการฝกอบรมภาษาอังกฤษ

เบ้ืองตน 

4. ผูสอนจึงตองอธบิายวิธีการคนหาโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและอธิบายเทคนิค

การใชคําเพ่ือใชในการคนหาความรูและ

ความรูที่ไดมานั้นตรงกับจุดประสงค

ความตองการของผูเรยีน 

5. มีการทําปฏบิัติการซึ่งตองใชการ

วิเคราะหเชงิตัวเลขและการใหคนควา

ความรูเพ่ิมเติม ซึ่งเปนการใชทักษะการ

เขยีนและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. เพ่ิมจํานวนแบบฝกหัดใหมากขึ้น 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

บัณฑิตที่จบปการศึกษา ...-.... จาํนวน ..-..คน 

ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม ..-... คน คดิเปนรอยละ ..-..... 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑติจากผูใชบัณฑติ เทากับ ..-...... 

 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

  ปการศึกษา 2557 ไมมีอาจารยใหม  

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จํานวน สรุปขอคดิเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

การแนะนําศกึษาตอหลักสูตรปรญิญาเอก 

(ดานวิทยาศาสตร) (คําสั่ง วท. ที่ 

601/2557) 

1  เปนแนวทางในการหาขอมูลเพื่อศึกษาตอ 

อบรมหลักสูตร IELTS โครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบเพื่อ

การศกึษาตอ (คําสั่ง มรภ. ท่ี 302/2558) 

2  เปนการพัฒนาตนเองในดานการวิจัย 

และเพ่ือเตรยีมตัวศกึษาตอ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

การสอน (คําสั่ง มรภ. 2909/2557)  

1  สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

-อบรม Electron microscope seminar ณ 

ม.สงขลานครนิทร 1 วัน 1 ภาระงาน 

1  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ การจัดหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปฯ (คําสั่ง มรภ. 3113/2557)  

2  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

-ประชุมเครอืขายกลุมวจิัยความ

หลากหลายฯ (คาํสั่ง วท ที่ 52/2557)  

1  เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแกกันระหวาง

นักวิจัย ทําใหเปดมุมมองในการทํางาน

วิจัยไดกวางขึ้น 

โครงการอบรมอาจารยสายวชิาการ 

(คําสั่ง มรภ. 2604/2557)  

1  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือ

การศกึษาตอ (คําสั่ง วท. ที่ 344/2557)  

1  เปนแนวทางในการหาขอมูลเพื่อศึกษาตอ 

โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก

การประกันคุณภาพฯ ประจาํปการศึกษา 

2557 (คําสั่ง มรภ. ท่ี 4729/2557) 

 

2  มีความรูความเขาใจในการทบทวนระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพฯ  
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร (คําสั่ง มรภ. ที่ 

4987/2557)  

 

5  มีความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับ

การดําเนินการจัดทํา มคอ.3 - มคอ. 7 

โครงการเปดโลกทัศนชีววทิยา ณ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดพระนครศรอียุธยา (คําสั่ง ควท. ที่ 

635/2558)  

3 1 สามารถนําความรูท่ีไดมาใชในพฒันาการ

เรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดมากขึ้น 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เสรมิสรางความรูดานการประกันคุณภาพ

ฯ ประจําปการศกึษา 2557  

(คําสั่ง มรภ. ท่ี 799/2558 และ 

1322/2558) 

3  เสรมิสรางความเขาใจตัวบงช้ีและเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา และสามารถนาํไปใชใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตร 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตดิตาม

การทวนสอบและการประเมนิคุณภาพ

หลักสูตร (คําสั่ง มรภ. ที่ 1537/2558) 

5  มีความรูความเขาใจในการทวนสอบและ

การประเมินคุณภาพหลักสูตร 

โครงการอนุรักษฯ  

(คําสั่ง ควท. ที่ 172/2558) 

2 1 ไดตระหนักถึงคณุคาและความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

โครงการชวีวิทยาอาสาปลูกปาชายเลน 

(คําสั่ง มรภ.ท่ี 1672/2558) 

2 1 ไดตระหนักถึงคณุคาและความสําคัญ

ของปาชายเลน 

ประชุมวชิาการสาหรายและแพลงกตอน

แหงชาติ ครัง้ที่ 7 (คําสั่ง ควท. ที่ 

88/2558) 

1  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการศกึษาดูงานการจัดการเรยีนการ

สอนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(คําสั่ง ควท. ที่ 147/2558) 

4 1 สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัย

ดานวทิยาศาสตร ครัง้ที่ 2 40 ป คณะวิทย 

(คําสั่ง ควท. ที่ 635/2558) 

4  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการประชุมวชิาการลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา (ลงช่ือเพ่ิมเติม) 

3  สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรยีน

การสอนกับนักศึกษาได 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (คําสั่ง มรภ. ที ่

1758/2558)  

4  มีความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรมากขึ้น 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดจําแนก

จุลินทรยีดวยเทคนิคชีวโมเลกุล  

วันท่ี 20-22 สิงหาคม 2557  

คําสั่งไปราชการ 487/2557 

1  สามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการเรยีน

การสอน 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการเตรียม

ความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน  

วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 คําสั่ง 2169/2558 

1  มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ

คุณภาพ มาตรฐานตัวบงช้ี เกณฑการ

ประเมนิ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอม

รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศกึษา 2557  

วันท่ี13 พฤศจิกายน 2557 คําสัง่ 

4475/2557 

1  ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกบัตัวบงช้ี

และเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา และ

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรยีน

การสอนใหบรรลุตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาตามแนวทางของ สกอ. 

โครงการฝกปฏบิัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษ

สําหรับผูบริหารสายวิชาการ 

วันท่ี 15-19 มิถุนายน 2558 คําสั่ง 

1709/2558   

1  เพ่ิมพูนความรูและทักษะภาษาอังกฤษให

มีความรูความชํานาญ และสามารถ

นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานและใน

ชวีิตประจําวันได 

งานประชุมวชิาการระดับชาติ ครัง้ที่3 

หัวขอการบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยง

กับเครอืขายสังคมอาเซียน ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 1 ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัยที่จัดแสดงใน

งานที่มีความหลากหลายและไดจัด

แสดงผลงานวิจัยของหนวยงานให

ผูเขารวมงานไดชมและชิม เชน ผลิตภัณฑ

โรตีกรอบจากขาวสังขหยด,ไวน เปนตน 

โครงการฝกปฏบิัติการเรื่อง Learning 

Languages to ASEAN 

 1 ไดเสริมสรางศักยภาพการใช

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาํวันได 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 1 ไดเรียนรูเทคนิคการใช Google 

Application ในการทํางาน เรยีนรูเทคนิค

วิธีการใช Google Application มาปรับใช

ในการทํางาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาศาสตรของ

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีจังหวดัชายแดน

ภาคใตเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพงาน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรฮาลาล 

 1 ไดฝกเทคนิคตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรฮาลาล 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สัมมนาทางวิชาการเร่ือง การจดัการ

คุณภาพเครื่องวัดในหองแล็ปอยางมี

ประสิทธภิาพ (GEP) 

 1 ไดความรูในการจัดการคณุภาพเคร่ืองวัด 

เชน pH metter เคร่ืองชั่ง ใน

หองปฏิบัติการใหมีประสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

มีการเรยีนการสอนปฏิบตัิการและศึกษาดงูานในรายวิชาทาํใหนักศึกษาไดสัมผสัและเรียนรูจาก

ประสบการณจริง 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา 

มีการนําผลงานวิจัยและบริการวชิาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนนอย 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรมีการนําผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากขึ้นกวาเดิม 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2 

5.3 การประเมินผูเรียน 2 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.75 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

5.1-1 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 6/2557  

5.1-2 มคอ.7 

5.1-3 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 5/2557 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-4 สมอ.08 การปรับปรุงขอกําหนด ชวีวิทยา 2 

5.1-5 อางถงึ รายงานการประชุมหลักสตูร ครั้งที ่1/2557, 2/2557 และ 6/2557 เรื่องการจดัภาระงานสอน 

5.2-1 แบบสรุปประเมินอาจารยผูสอนปการศึกษา 2557 

5.2-2 หลักฐานการนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

5.2-3 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2557, 2/2557, 3/2557 และ 5/2557  เรื่อง ผลการ

ดําเนินงานการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 

5.2-4 อางถึง 5.2-4 

5.3-1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

5.3-2 อางถึง 4.1-3 มคอ.7 ปการศึกษา 2556 

5.3-3 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 6/2557 และ 7/2557 

5.3-4 อางถงึ 4.1-4 มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

5.3-5 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังที่ 2/2557, 4/2557, 5/2557 และ 6/2557 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกนัและแกไข

ปญหาในอนาคต 

มีการปรับเปลี่ยนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ทําใหการบริหารไมตอเนื่อง มีมาตรการในการสรางแรงจงูใจ

ใหมากขึน้กวาเดิมเพือ่ใหอาจารย

ประจําหลักสูตรคงอยูในหลักสูตร 

เชน ตําแหนงงานทีม่ั่นคง 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวม

ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

(P)   สนส. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูในแตละรายวิชา แลวรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

และรายงานผลมายังหลักสูตร  

     สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารมีระบบการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยตอคุณภาพการใหบริการดานกายภาพ แลวรวบรวม

ขอมูล ประมวลผล และรายงานผลมายังหลักสูตร  

     หลักสูตรดําเนินการโดยสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอนของหลักสูตร เชน เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร/อุปกรณ ตําราเรียน เทคโนโลยี หรือฐานขอมูลตางๆเพื่อ

การสืบคนขอมูล เปนตน เพื่อปรับปรุงและจัดหาสิ่งสนับสนุนมาใชใน

การเรยีนการสอนสําหรับปการศึกษาถัดไป 

    นอกจากนี้ สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสํารวจ

ความตองการการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยประจํา

หลักสูตรและนักศึกษาในหลักสูตร เชน สํารวจรายการจัดซื้อหนังสือ

เพื่อเขาหองสมุดของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธและจัดอบรมให

ความรูเกี่ยวกับแหลงสืบคน/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และใหบริการ

คอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตของคณะและมหาวิทยาลัยแก

6.1-1 อางถงึ 

4.1-3 

มคอ.7 ป

การศึกษา 

2556  

6.1-2 

รายงานการ

ประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

1/2557 และ 

6/2557 

6.1-3 อางถึง 

4.1-4 

มคอ.7 ป

การศึกษา 

2557 

6.1-4  

เอกสารแจง
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยและนักศึกษา 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. สนส. และสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร เปดระบบใหทั้ง

นักศึกษาและอาจารยเขาไปประเมินความพึงพอใจ แลวรายงานผล

มายังหลักสูตร 

2. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใช

ในการพิจารณาเพื่อจัดหา พัฒนา และปรับปรุง ในปการศึกษาถัดไป 

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชวีวิทยามีการดําเนินการ

ดังกลาว โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินความพึง

พอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาจากรายงานผลประกัน

คุณภาพของโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต ปการศึกษา 

2556 และผลจากการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนจากอาจารยประจําหลักสูตร มาใชพิจารณาในการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ และครุภัณฑทางชวีวิทยา ในปการศึกษา 2557  

(C)  เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา มีการเปดระบบใหอาจารยและนักศึกษา

เขามาประเมินความพึงพอใจ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อนําผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะมาใชในการพิจารณาเพื่อจัดหา และปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2558 อยางไรก็ตามเพื่อใหสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

สามารถตอบสนองตอความตองการของอาจารยและนักศึกษาใน

หลักสูตรได จึงควรมีแบบสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและบุคลากรในปการศึกษา 2558 

ไดตอไป 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 

(P)   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาดําเนินการสํารวจความพรอมของ

หองเรียนหองปฏิบัติการ และมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษา ที่มีเพียงพอ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน มีการจัดพืน้ที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยได

พบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางานรวมกัน มีบริการ

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ผลการดําเนินงาน 

(D)   ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาชวีวิทยามีการประชุมเพื่อ

นําผลการสํารวจความพรอมและจํานวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การ

ซอมแซม 

อุปกรณ/

ครุภัณฑ 

 

6.1-5 แบบ

สรุปความ

พึงพอใจ

ของอาจารย

ตอสิง่

สนับสนุน

การเรียนรู 

6.1-6 แบบ

สรุปความ

พึงพอใจ

ของ

นักศึกษาตอ

สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

6.1-7 

รายงานการ

ประชุม

หลักสูตร 

คร้ังที่ 

7/2557 

เรื่อง 

แผนการ

จัดหา

ครุภัณฑป 

2558 

6.1-8 

วารสารใบสี

ทอง ปที ่2 

ฉบับที่ 3 



~ 74 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พบวาหองเรียนทุกหองมีการติดตั้งโปรเจคเตอร พรอมเครื่องขยายเสียง 

สําหรับหองปฏิบัติการทางชีววิทยาทุกหองมีโปรเจคเตอรพรอม

คอมพิวเตอร เครื่องขยายเสียงสําหรับใชในการเรียนปฏิบัติการ มี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีเจาหนาที่

หองปฏิบัติการควบคุมดูแล มีการซอมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน  นอกจากนี้ยังไดมีการจัดหาอุปกรณ-ครุภัณฑ เพิ่มเติมเพื่อให 

เพียงพอสําหรับใชในการทําปฏิบัติการ 

(C)    จากผลการประเมินพบวานักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจ

อยูในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งบงบอกไดวาหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอ 

เหมาะสม มีคุณภาพ ทันสมัยทั้งในหองเรียน หองปฏิบัติการ และ

ภาคสนาม อยางไรก็ตามหลักสูตรยังมีแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุน

เพิ่มเติมเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตาม

แผนของคณะมีการจัดสรางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในป 2560 ซึ่งหลักสูตรจะไดเริ่มวาง

แผนการจัดหองเรียนและการจัดสิ่งสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีหองรวบรวมตัวอยางและโรงเรอืนทดลองทางชีววิทยา 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

(P)     หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย

และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แลวนําผลการประเมินเสนอ

ตอไปยังโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม 

และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของ

อาจารยและนักศึกษาตอไป 

(D)    ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดดําเนินการดังกลาว โดยเสนอ

ตอโปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของอาจารยและ

นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอาจารย หลักสูตรจึงมี

การวางแผนในการจัดหาอุปกรณและครุภัณฑเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชใน

การเรยีนการสอนปการศึกษา 2558 ตอไป 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

มีหองสมดุ และการใหบริการคอมพิวเตอร รวมถึงเครอืขายอินเตอเน็ตทัง้ของคณะและมหาวิทยาลยั

อยางเพียงพอ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดหาทีน่ั่งพักระหวางรอเรยีนใหนักศึกษาเพิ่มขึน้ 

2. ควรมีสถานทีร่วบรวมตัวอยางและโรงเรอืนทดลองทางชวีวิทยา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรจัดหาอุปกรณและครุภัณฑที่มีความทันสมัย 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบริหาร

หลักสูตร) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 2 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 2 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

6.1-1 อางถงึ 4.1-3 มคอ.7 ปการศึกษา 2556  

6.1-2 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2557 และ 6/2557 

6.1-3 อางถงึ 4.1-4 มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

6.1-4  เอกสารแจงการซอมแซม อุปกรณ/ครุภัณฑ 

6.1-5 แบบสรุปความพึงพอใจของอาจารยตอสิง่สนับสนนุการเรยีนรู 

6.1-6 แบบสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิง่สนับสนนุการเรียนรู 

6.1-7 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 7/2557 เรื่อง แผนการจัดหาครุภัณฑป 2558 

6.1-8 วารสารใบสีทอง ปที ่2 ฉบับที่ 3 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็นหรอืสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สาํรวจ) วันที่สาํรวจ .................................. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรจากผลการประเมนิ 

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

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

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

 

การประเมินจากผูมสีวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑติ) กระบวนการประเมิน 

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

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

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

 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคดิเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรจากผลการประเมนิ 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดาํเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน 

หรอืเหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการได

สําเร็จ 

แผนปรับความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรกอนเปดภาค

เรยีน 

กอนเปดภาค

เรียนที่ 

2/2557 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 

แผนจัดซื้อ 

วัสดุครุภัณฑทางชีววิทยา 

ภาคเรียนที่ 

2/2557 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววทิยา

และโปรแกรมวิชาชวีวิทยา

และชวีวิทยาประยุกต 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

มีการอบรมเทคนิคการสอน

และเทคโนโลยสีารสนเทศให

อาจารย 

ภาคเรียนที่ 

2/2557 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 

มีการอบรมเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในหองปฏิบตัิการ

ใหบุคลากรสายสนับสนุน 

ภาคเรียนที่ 

2/2557 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯลฯ) 

1.1 ควรปรับเปลี่ยนรายวิชา 4332001 ภาษาอังกฤษสําหรับชวีวิทยา จากเดมิเปนวิชาเนือ้หา

เลือกเปลี่ยนเปนวิชาเนือ้หาบงัคับ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการอาน แปลความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาเอก โดยใหลงเรยีนในภาคเรียนเดียวกับวิชาสมัมนาทางชวีวิทยา        

1.2 ปรับรายวิชา 4581101 หลักสถิติ และรายวิชา 4333109 ชวีวิทยาภาคสนาม จากเดมิเปน

วิชาเนือ้หาบงัคับไปเปนวิชาเนือ้หาเลอืกเนื่องจากทั้งสองวิชามีเนือ้หาซ้ําซอน 

1.3 ปรับเปลี่ยนรายวิชา 4333101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชวีิต จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) และ รายวิชา 4333102 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรรีวิทยาของสิง่มีชีวิต จํานวนหนวยกิต 

1(0-3-2) ไปเปน กายวิภาคและสรรีวิทยาของพืช จํานวนหนวยกิต 3(2-3-6) และ กายวภิาคและ

สรีรวิทยาของสัตว จํานวนหนวยกิต 3(2-3-6) เนื่องจากรายวิชาเดิมมีเนือ้หามากทําใหผูสอนไมสามารถ

สอนไดครอบคลุมเนื้อหา 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ขอเสนอแนะในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรอืลดเนือ้หาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธสีอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชา ฯลฯ) 

2.1 ปรับช่ือวิชา 4333108 สถติิทางชีววิทยา เปน 4333108 สถิตสิําหรับชีววิทยา เนื่องจากมี

ภาษาที่เหมาะสมกับเนือ้หาและผูเรียน  

3. กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

3.1 สงเสริมคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง 

 

แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับปการศึกษา 2558-2559 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

มีแผนการจัดซื้อวสัด ุครุภัณฑทาง

ชวีวิทยาเพิ่มขึ้น 

 

ภายในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการหลักสูตร 

มีการวางแผนในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการใหคําปรึกษาของ

อาจารยที่ปรกึษาแกนักศึกษาทกุชัน้ป

ในหลักสตูร 

ตลอดปการศึกษา อาจารยที่ปรกึษา 

สงเสรมิสนับสนนุใหอาจารยผูสอนนํา

ผลการวิจยั การพัฒนาตนเอง มาใชใน

การเรยีนการสอนใหมากขึน้ 

ตลอดปการศึกษา อาจารยผูสอน 

 



~ 81 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทที่ 2 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน

คุณภาพภายใน จํานวน 6  องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงชี้ ไดแก  

องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ. 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป(ปรญิญาตรี) 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรยีน 

5.4 ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 

 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมิน 6 องคประกอบ  

14 ตัวบงชี ้และสามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร ใน

ปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประกอบ

ที่ 
ชื่อองคประกอบ 

คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 3.34 ด ี

3 นักศึกษา 2.00 ปานกลาง 

4 อาจารย 2.63 ปานกลาง 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 
2.75 ปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 2.00 นอย 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 2.58 ปานกลาง 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนนประเมนิตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ 

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนนิงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตดัสนิจอง  

สกอ.ซึ่งการแปลผล  

จะเปนการอธิบายวา  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ไมไดตั้งไว 
360 

รอยละ 4.50 4.50 
80 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ไมไดตั้งไว 
23 

รอยละ 44.23 2.17 
53 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 2 

 

2 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 2 

 

2 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 2  2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2  2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  3.89 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 5 
(1/5)x100 

รอยละ 20 5 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 1.67 
(1/5)x100 

รอยละ 20 1.67 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 5 
(2/5)x100 

รอยละ 40 5 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2  2 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 2 

 

2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 2 

 

2 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ 

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2 

 

2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 

 

5 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2 
 

2 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 2.58 

ผลการประเมิน ปานกลาง 

 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคประ 

กอบที ่
คะแนนผาน 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัว

บงชีใ้น

องคประกอบ

ที่ 2 - 6 

2 - - 3.34 3.34 ด ี

3 3 2.00 - - 2.00 นอย 

4 3 2.63 - - 2.63 ปานกลาง 

5 4 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 13 7 4 2 
  

ผลการประเมิน 2.27 2.75 3.34 2.58 ปานกลาง 

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – 

องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรมีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับจัดโครงการตางๆเพื่อสงเสริมและพัฒนานกัศึกษาใหมี

มาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน 

2. จาํนวนนักศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามแผนการรับทุกปการศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมงีานวิจยัและผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

4. มีระบบในการยกยองและสรางแรงจูงใจทีด่ ี

5. มีการเรยีนการสอนปฏิบตักิารและศึกษาดงูานในรายวิชาทําใหนักศึกษาไดสมัผัสและเรยีนรูจาก

ประสบการณจริง 

6. มีหองสมุด และการใหบรกิารคอมพิวเตอร รวมถงึเครอืขายอนิเตอรเนต็ทั้งของคณะและ

มหาวิทยาลยัอยางเพียงพอ 

แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

1. ควรมีการตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตางๆ  

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําหลักสตูร อาจารยในหลักสูตร สถานที่จดัการเรียนการสอน 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําความรูจักกับหลักสูตรมากขึ้น 

3. สงเสริมใหอาจารยไดมีการทํางานวิจยัและผลงานทางวชิาการเพิ่มขึ้น 

4. สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กจิกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังไมมีการพัฒนาดานการสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม 

2. สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึน้ 

3. มีการนําผลงานวิจัยและบรกิารวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนนอย 

4. จัดหาที่นัง่พักระหวางรอเรียนใหนักศึกษาเพิ่มขึน้ 

5. ควรมีสถานที่รวบรวมตัวอยางและโรงเรอืนทดลองทางชวีวิทยา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสตูรควรมีการจัดทําแผนความเสีย่งเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่ไมเปนไปตามแผนการรับ 

2. หาแนวทางในการลดภาระงานสอนของอาจารยเพือ่ใหอาจารยไดพัฒนาตนเองมากขึน้ 

3. ควรมีการนําผลงานวิจยัและบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากขึน้กวาเดิม 

4. ควรจัดหาอุปกรณและครุภัณฑที่มีความทันสมยั 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิจากคณะกรรมการ  

องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ 
หมายเหต ุ

ผาน ไมผาน 
ไดมาตรฐาน ไมได

มาตรฐาน 

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12      

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย

คณะกรรมการ หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4.50 ดีมาก 4.50 ดีมาก  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 2.17 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.34 ดี 3.34 ด ี  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 2 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 3.2 2 ปานกลาง 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 3.3 2 นอย 2 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2 ปานกลาง 2 นอย  

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 4.2 3.89 ดี 3.89 ด ี  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 ปานกลาง 2 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.63 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง  

 



~ 87 ~ 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 2 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 2 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.75 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2 นอย 2 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 2 นอย 2 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุก

องคประกอบ 
2.58 ปานกลาง 2.58 ปานกลาง 

 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

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

ประธานกรรมการ 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

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

   กรรมการ 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

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

   กรรมการ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภาคผนวก 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที ่3242/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา 2557-2558 

2. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที ่144/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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