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ประจําปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 

รายงานวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการ

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และ

อาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเคมี ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดาน

บรกิารวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมีมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ และไดกําหนดการ

จัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งแหลงฝกประสบการณในทองถิ่นและแหลงฝกประสบการณนอกทองถิ่น  อาจารย

ประจําหลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

แหลงฝกประสบการณตาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของการใหคําปรึกษาของ

อาจารยประจําหลักสูตรดานวิชาการหรือดานการดําเนินชีวิตมีหลากหลายชองทางดานเทคโนโลยีเพื่อให

เขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุด 

  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2555 

สามารถจัดบริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก โดยใชองคความรูจากการจัดกิจกรรมพัฒนาซึ่ง

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน โครงการออกคายเคมี ซึ่งเปนโครงการที่

นักศึกษาไดออกบริการวิชาการทางดานเคมีใหแกนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่นอก ๆ เพื่อใหนักเรียนไดสามารถ

เรยีนรูการใชอุปกรณวทิยาศาสตรทางดานเคมี เปนการเพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจในการที่จะเรียนรูทางดาน

เคมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการฝกปฏิบัติจริงทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและไดรับประสบการณตรงสามารถนํา

ความรูจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในการทํางานตอไป 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ซึ่งมี

การออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอน 

  ในดานสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2555 มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับ

โครงการวิจัยทางเคมีของนักศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษา

แลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ทางสาขาเคมี 
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1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร25491641100851 

 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science in Chemistry 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เคม)ี 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Chemistry) 

1.1.3 วิชาเอก   ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 - หลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 - หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

 - รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 - ไมมีความรวมมอืกับสถาบนัอื่น 

 - ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

       หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

          เปดสอนภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 

      ไดพจิารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวนัที ่27 มกราคม  2555 

       ไดรับอนุมตัิ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชมุ                        

          คร้ังที1่/2555  เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  - นักเคมี 

         - นักวิจัย 

  - ครูอาจารย 

  - นักวิชาการ 

  - เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพหองปฏิบตัิการ 

  - นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ 

  - พนักงานสงเสรมิการขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรวัสดุและสารเคมี 

  - ประกอบอาชีพสวนตัว 

  - อาชพีอื่นๆที่เกี่ยวของ  

 

1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา (ตั้งแตป

การศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุน 1 (1/2555) 40 19 16 16  

รุน 2 (1/2556) 0 28 22 21  

รุน 3 (1/2557) 0 0 19 13  

รุน 4 (1/2558) 0 0 0 26  

 

1.3 อาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปจจุบัน 

1. อ.จิรภา คงเขียว 1. ผศ.เชาวนีพร ชพีประสพ 

2. ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 2. ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

3. ผศ.ดร.จารุวรรณ สุจริต 3. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 

4. อ.เมสันต สังขมณี 4. อ.เมสันต สังขมณ ี

5. อ.ชนรรค พงศอาทิตย 5. อ.ชนรรค พงศอาทิตย 
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อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

1. ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน 

2. ผศ.สุภาพร สุขจันทร 

3. อาจารยจริภา คงเขียว 

4. อาจารยนรารัตน ทองศรีนุน 

5. อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย 

6. อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

7. อาจารยนันธิยา เปาทอง 

8. อาจารยระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 
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สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 ไมขอรับการประเมิน 

3. นักศึกษา 3 2.67 ปานกลาง 

4. อาจารย 3 3.66 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 3.00 ปานกลาง 

รวม 14 3.21 ด ี

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวเิคราะหตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   

หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน อาจารยทั้ง 5 คน ไมเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรคือมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 3 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาตราจารย 3 คน เปนอาจารยที่ตรง

สาขาที่เปดสอนทั้ง 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาในสวนของ

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดหลักสูตรยังไมครบรอบ 5 ป ของการปรับปรุง และจะ

ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2559 

สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาเคมีมีการดําเนินงานครบตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 และ

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

องคประกอบคุณภาพท่ี 2 บัณฑิต 

ไมขอรับการประเมินเพราะยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษามีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน

กระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมีเกณฑการ

ประเมิน 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา มีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการทํางานพบ

ขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมีเกณฑการประเมิน 3 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานในหัวขอการคงอยู การสําเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน 2 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 2.67 อยูในเกณฑปานกลาง 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย มีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการ

ประเมินกระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมี

เกณฑการประเมิน 3 คะแนน 

 ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 รอยละอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีอาจารยปริญญา

เอก 2 คน คดิเปนรอยละ 40 เกณฑการประเมิน = 5 คะแนน 

 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการ 3 คน 

คดิเปนรอยละ 60  เกณฑการประเมิน = 5 คะแนน 

 ผลงานวิชาการของอาจารยในสวนของการนําเสนอผลงานวิจัย คดิเปนรอยละ 92 เกณฑการประเมิน 

5 คะแนน 

 ตัวบงชี้ 4.3 คุณภาพอาจารยมีการรายงานผลการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและมี

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยมีเกณฑการประเมิน 3 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 3.66 อยูในเกณฑดี 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการ

ประเมินกระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมี

เกณฑการประเมิน 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบกลไก มีการนําระบบ

กลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ

จากผลการประเมิน โดยมีเกณฑการประเมิน 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน มีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน

กระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมีเกณฑการ

ประเมิน 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 9 ขอ ดําเนินการไดทั้งหมดโดยคดิเปนรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 3.50 อยูในเกณฑดี 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีระบบกลไก มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน

กระบวนการทํางานพบขอบกพรองและนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน โดยมีเกณฑการ

ประเมิน 3 คะแนน 

 สรุปผลการประเมิน 3.00 อยูในเกณฑปานกลาง 

สรุป 

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรสาขาเคมีมีอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒติรงและครอบคลุมทุกสาขา 

2. หลักสตูรเคมีมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการในแตละสาขา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมผีลงานตีพิมพทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

4. มีกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีห่ลากหลาย 

5. หลักสตูรไดดําเนนิการตามระบบและกลไกในการรับนักศึกษาเปนไปตามระบบมหาวทิยาลยั ตาม  

    เกณฑสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวชิาการและวิชาชีพอยางตอเนือ่ง 

7. มีการออกแบบหลักสตูรที่มีเนื้อหาทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอน 

8. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เชน รายวิชาปฏิบตัิการ 

9. มีหองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ ทางเคมีที่เพียงพอกับนักศึกษา 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานตีพมิพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสตูรทุกทานมตีําแหนงทางวิชาการ 

3. หลักสตูรไดกําหนดการจัดศึกษาดูงานและใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติในรายวิชาตางๆ กับสถาน 

    ประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแสดงความสามารถทางดานวิชาการ 

5. สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา 

6. สงเสรมิใหมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที ่

7. การจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดหาและพัฒนาหองปฏิบตักิารฯ ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

    ทั้งในดานความทันสมัยของอุปกรณ คอมพิวเตอร ใหมีความเหมาะสมและพรอมใชงาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขอจํากัดในการเลอืกเรียนรายวิชาเลอืกของนักศึกษา 

2. หลักสตูรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง เชน GC, AA 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เปดโอกาสและสนับสนนุใหนักศึกษาไดเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมือเฉพาะทาง เชน GC, AA 
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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 2557 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)จํานวน

องคประกอบที่รายงานทั้งหมด  6 องคประกอบ  14 ตัวบงชี ้      

 ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 2557  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 

สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2558  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับ 3.21 ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวมอยางดี

ยิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

สําหรับตัวบงชีท้ี่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเชาวนีพร ชีพประสพ) 

(ประธานหลักสตูร) 

2 ตลุาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

สารบัญ 

เรื่อง           หนา 

 

บทสรุปผูบรหิาร           2 

คํานํา           10 

สารบัญ           11 

บทที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี  12 

บทที่ 2 สรุปผลการดําเนนิงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี  87 
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บทท่ี 1 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาเคม ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

ประจําปการศึกษา 2557วนัที่รายงาน 2 ตุลาคม 2558 

 

ความเปนมาของหลักสูตร 

 ความเปนมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี ้

 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

 รูปแบบของหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาตรวีิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมใีนปการศึกษา 2557  

  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

   1. นักเคมี 

   2. นักวิจัย 

   3. ครูอาจารย 

   4. นักวิชาการ 

   5. เจาหนาทีต่รวจสอบคุณภาพหองปฏิบตัิการ 

   6. นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ 

   7. พนักงานสงเสริมการขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรวัสดุและสารเคม ี

   8. ประกอบอาชีพสวนตัว 
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  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การปรับปรุงหลักสูตรสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11    

(พ.ศ. 2555-2559)  ซึ่งแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ไดมุงการนําภูมิคุมกันที่มีอยู

และสรางภูมิคุมกันในประเทศใหมีความเขมแข็ง เพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังคน สังคมและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว  รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น

หลักสูตรจึงตองปรับใหมีความรูในวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ มีเนื้อหาสาระความรูสมัยใหมเปนสากล 

เพื่อใหสามารถพัฒนาคนและสังคมไทยภายใตกระบวนการบริหารจัดการในระบบคุณภาพ รวมทั้ง

กระบวนการเรียนการสอนตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

ปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีจรรยาบรรณ สามารถนําองคความรูไปปรับเปลี่ยนและหาวิธีการ

แกปญหา จากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถอยูไดในสังคมอยางเปนสุขซึ่งจะนําไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งปจจุบันเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดนและยุคแหงการแขงขัน 

สงผลใหสังคมปจจุบันมีปญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรมที่มีผลกระทบตอชุมชนและทองถิ่นดังนั้น

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมุงเนน

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น และรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมในทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณหรือการพฒันาทางสังคมและ

วัฒนธรรม ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ ในปจจุบัน ทําใหมีความจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุง

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร และรองรับการ

แขงขันทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยการผลิตบุคลากรที่มีทั้งความรูและ

ทักษะทางดานเคมี และมีความพรอมในการพัฒนาตนเอง  ผานกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรใหเขากับ

ลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรทางเคมีตอสังคม 
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และสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยในระดับทองถิ่นและสากล  รวมทั้งผลิต

บุคลากรทางเคมีที่มีคุณธรรม นําความรูมุงสูการพัฒนาทองถิ่น สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบนั 

ผลกระทบจากสถานการณ หรือการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น ใหมีคุณภาพและคุณธรรม 

สรางองคความรู การศึกษาและวิจัยที่เขมแข็ง จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเนนการผลิตบัณฑิตทางเคมี 

ใหมีความรู ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนํา และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง

เปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหกาวทันตาม

สถานการณปจจุบัน  และมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ความสมัพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน กลุมวิชา/รายวิชา

ในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น(เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการ

คณะ/โปรแกรมวิชา หรือตองเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น) 

  - หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  มี  4  กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษาและ

การสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตรกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนโดยโปรแกรมวิชาอื่นของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และโปรแกรมวิชาสังกัดคณะ

อื่น 

  - กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอน

โดยโปรแกรมวิชาในสังกัดคณะใดก็ได   

 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ ใน

หมวดวิชาเลือกเสร ี

  การบริหารจัดการ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและนักศึกษา ในการ

พิจารณารายวิชาดานเนือ้หาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และ

สอด คลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี 

  จากการดําเนินการเปดหลักสูตรในปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มี

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทาน คอื  
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จศึกษา 

จากสถาบัน  พ.ศ. 

1 นางสาวจิรภา    คงเขียว 

 

อาจารย วท.ม. 

กศ.บ.  

 

เคมีอินทรีย 

เคม ี

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

สงขลา 

2541 

2533 

 

2  นางเชาวนีพร  ชีพประสพ 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคม ี

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 

2536 

 

3  นางจารุวรรณ  สุจริต 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Environmental 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห 

เคม ี

University  Sains Malaysia, 

Malaysia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 

 

2539 

2531 

4 นายเมสันต  สังขมณ ี

 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีเชงิฟสิกส 

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 

2540 

5 นายชนรรค  พงศอาทิตย 

 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2548 

 

ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรชุดนี้ไดดําเนินการบริหารหลักสูตรเรื่อยมาจนกระทั่งปการศึกษา 2557  

จึงไดมีการปรับเปลี่ยนกรรมการหลักสูตรชุดใหมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรดังนี้  

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จศึกษา 

จากสถาบัน  พ.ศ. 

1 นางเชาวนีพร  ชีพประสพ 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคม ี

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 

2536 

 

2  นางจารุวรรณ  สุจริต 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Environmental 

Chemistry 

เคมีวิเคราะห 

เคม ี

University  Sains Malaysia, 

Malaysia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 

 

2539 

2531 

3 นางวิภาพรรณ คงเย็น 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

เคมีอินทรีย 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 

2547 

2545 

4 นายเมสันต  สังขมณ ี

 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีเชงิฟสิกส 

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 

2540 

5 นายชนรรค  พงศอาทิตย 

 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2548 
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หลักสูตรเคมีไดเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 โดยมีจํานวนนักศึกษาจํานวน 3 รุน ดังนี ้

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553      

2554      

2555   40 19 16 

2556    28 22 

2557     19 

รวม     57 

 

ผลการประเมินรอบที่ผานมา 

ในปการศึกษา 2556  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกองคประกอบ และตัวบงชี้ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้

จากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทัง้ 8 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 ซึ่งอยูในระดับดมีาก โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานใน

แตละองคประกอบดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 1 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2556  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5  คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งคิดเปน 6.25 

คะแนนผลการประเมินอยูในระดับ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

  ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 32 รายวิชาโดยมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  คดิเปนรอยละ 100 ซึ่งคดิเปน 5 คะแนนผลการประเมินอยูในระดับ ดมีาก 
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ตัวบงชี้ที่ 3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ

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

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 32 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 32 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งคิดเปน 5 คะแนนผล

การประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

   ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แลวเร็จภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษารวมทั้งมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปการศึกษา 2555ซึ่งคิดเปน 5 คะแนนผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.

3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด  32 รายวิชาและมีรายวิชารายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)  จํานวน  13  รายวิชา  คิดเปน

รอยละ 40.63  ซึ่งคดิเปน  5 คะแนนผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 6 อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํดานการจัดการเรียน

การสอน(ไมขอรับการประเมิน  เนื่องจากไมมอีาจารยบรรจุใหม) 

 - 

ตัวบงชี้ที่ 7 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

   ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 12 คน ซึ่งมีอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 100  ซึ่งคดิเปน 5 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 8 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

(ไมขอรับการประเมนิ  เนือ่งจากไมมนีักศึกษาปสุดทาย) 

_ 
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สรุป 

จุดแข็ง  

-  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-  มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการจัดทํา มคอ.3 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  มีการรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา  และมีการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

-  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 ซึ่ง

มากกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

-  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหอาจารยทุกคนไดรับการ

พัฒนาตนเองทางดานวิชาการหรือวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอน

และถายทอดใหกับนักศึกษาตอไป อยางนอยปละหนึ่งครัง้  

แนวทางเสริม 

-  ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ในปการศึกษาถัดไป ในทุกรายวิชาที่เปดสอนของทุกหลักสูตร 

-   สงเสริมใหอาจารยทุกคนแสวงหาและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในดานวิชาการหรือ

วิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนและถายทอดใหกับ

นักศึกษา  

 -  สงเสริมการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนือ่ง  เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอตัลักษณของ

มหาวิทยาลยั คอื เปนคนด ีมทีักษะชวีิต มีจิตสาธารณะ 

ขอเสนอแนะ 

-  การจัดสรรงบประมาณ ไมเพียงพอในการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน  อุปกรณ เครื่องมือ

ครุภัณฑ       

-  นักศึกษาใหมควรไดรับการปรับพื้นฐานในรายเคมี ฟสิกส คณิตศาสตร และชีววิทยา กอนมีการ

เรยีนการสอนในภาคเรยีนปกติ 

-  นักศึกษาควรมีโอกาสไดเขารวมโครงการเปดโลกทัศนเพื่อเพิ่มประสบการณนอกหองเรียน อยาง

นอยคนละ 1 คร้ังตลอดหลักสูตร 

- ควรจัดใหมีการสอบวัดผลกอนสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

รหัสหลักสูตร 25491641100851 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม 

มคอ.2  

(คุณวุฒิและตําแหนงทางวชิาการ) 

อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน  

(คุณวุฒิและตําแหนงทางวชิาการ) 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

และหลักฐานการอนุมัต ิ

1. นางสาวจิรภา คงเขียว 

วท.ม. เคมีอินทรีย 

กศ.บ. เคม ี

อาจารย 

1. นางเชาวนีพร ชพีประสพ 

วท.ม. ชีวเคมี 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) ชีววิทยา 

ผูชวยศาสตราจารย 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

หลักสูตรในครั้ งนี้ เพื่ อ ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

2. นางเชาวนีพร ชพีประสพ 

วท.ม. ชีวเคมี 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร)  

ผูชวยศาสตราจารย  

2. นางจารุวรรณ คําแกว 

Ph.D. Environmental Chemistry     

วท.ม. เคมีวิเคราะห 

วท.บ. เคม ี

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3. นางจารุวรรณ สุจรติ 

Ph.D. Environmental Chemistry     

วท.ม. เคมีวิเคราะห 

วท.บ. เคม ี

ผูชวยศาสตราจารย  

3. นางวิภาพรรณ คงเย็น 

ปร.ด. เคมอีินทรยี 

วท.ม. เคมีอินทรีย 

วท.บ. เคม ี

ผูชวยศาสตราจารย 

 

4. นายเมสันต สังขมณ ี

วท.ม. เคมีเชงิฟสิกส 

วท.บ. เคม ี

อาจารย    

4. นายเมสันต สังขมณี 

วท.ม. เคมีเชงิฟสิกส 

วท.บ. เคม ี

อาจารย    

 

5. นายชนรรค พงศอาทิตย 

วท.ม. เคมีอนนิทรีย 

วท.บ. เคม ี

อาจารย    

5. นายชนรรค พงศอาทิตย 

วท.ม. เคม ี

วท.บ. เคม ี

อาจารย    
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อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) (ถามี) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ ตําแหนงทางวิชาการ 

1. นางทวสีิน นาวารัตน ปร.ด. เคม ี

วท.ม. เคมอีินทรีย 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย 

2. นางสุภาพร สุขจนัทร 

 

วท.ม. เคมีศึกษา 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) เคม ี

ผูชวยศาสตราจารย 

3.นางสาวนรารัตน ทองศรีนุน 

 

วท.ม. เคมีวิเคราะห 

วท.บ. เคม ี

อาจารย 

4.นางสาวกนิษฐา  พงศอาทติย 

 

วท.ม. เคมี 

วท.บ. เคม ี

อาจารย 

5. นางสาวนนัธดิา ลิม่เสฎโฐ วท.ม. ชวีเคมี 

ศศ.บ. เคม ี

อาจารย 

6. นางสาวนันทยิา เปาทอง วท.ม. เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต 

วท.บ. เคม ี

อาจารย 

7. นางสาวจิรภา คงเขยีว วท.ม. เคมีอินทรีย 

กศ.บ. เคม ี

อาจารย 

 

อาจารยพเิศษ (ถามี) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

1.นายโอภาส บุญเกดิ 

(อาจารยประจาํภาควิชาเคมี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร) 

ปร.ด. เคม ี - 

2. นายกิตติกร ชุมยอง - ชางเทคนิค 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  

 



21 

 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที่ 1 

เกณฑประเมิน ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ปการศึกษา 2557 มีอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยทั้ง 5 คน 

ไม เปนอาจารยประจําหลักสูตรเกิน 1 

หลักสูตร และทุกคนเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

อาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก 

2 คน คุณวุฒริะดับปริญญาโท 3 คน และ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย

ศาตราจารย 3 คน เปนอาจารยที่ตรง

สาขาที่เปดสอนทั้ง 5 คนดังนี ้

1. นางเชาวนีพร ชพีประสพ 

    วท.ม. (ชวีเคมี) 

    ผูชวยศาสตราจารย 

2. นางจารุวรรณ คําแกว 

    Ph.D. Environmental Chemistry     

    ผูชวยศาสตราจารย 

3. นางวิภาพรรณ คงเย็น 

    ปร.ด. เคมอีินทรยี 

    ผูชวยศาสตราจารย 

4. นายเมสันต สังขมณ ี

    วท.ม. เคมีเชิงฟสิกส 

5. นายชนรรค พงศอาทิตย 

    วท.ม. เคมี 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

หลักสูตรยังไมครบรอบ 5 ป ของการ

ปรับปรุ ง  และจะครบรอบปรับปรุ ง

หลักสูตรในปการศึกษา 2559 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑโดยอาจารย
ประจําหลักสูตรไดกํากับควบคุมดูแลตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) ดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรไมต่ํากวารอย
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เกณฑประเมิน ผลการดําเนนิงาน 

ละ 80 ไดมีสวนรวมในการประชุมวางแผน 
ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 
มีรายละเอียดของหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทุกประเด็น โดย
ผานการเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่      
11 พฤษภาคม 2555 
3. อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดให
ผูสอนแตละรายวิชาไดจัดทํา มคอ.3 ตาม
แบบฟอรมที่ สนส. กําหนด และสงกอน
เปดภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน ในระบบ
ออนไลนของ สนส. 
4.ผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.5ภายใน 
30 วัน นับจากสิ้นสุดการสอนของแตละ
ภาคการศึกษา ครบทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดการศึกษา 
6. มีการทวนสอบระดับรายวิ ชา  ว า
นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Curriculum mapping) ตามที่
กําหนดในหลักสูตร 
7. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ของป 2556 
8. อาจารย ใหมของหลักสูตรผานการ
ปฐมนิ เทศ เพื่อชี้ แจงแนวทางในการ
ทํางาน 
9. อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน 
ไดรับการพัฒนาความรูในป 2557 ครบทุก
ทาน 
10. อาจารยในแตละรายวิชาไดรับผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการสอนจาก
นั กศึ กษา โดย ใช ร ะบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 3.51 ทุกทาน 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามองคประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ.กําหนด โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
 

เกณฑการดําเนินงาน 
ระดับ ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตร ี    

ปริญญาโท     

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตร ี
   

ปริญญาโท     

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปรญิญาโท     

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ปริญญาโท     

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
ปริญญาโท 

    

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ปริญญาโท     

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ปริญญาโท     

8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท     

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 

    

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

ปริญญาโท 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ปริญญาตร ี
   

ปริญญาโท     

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ปริญญาตร ี
   

ปริญญาโท     

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที ่2 อาจารย) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี ้

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

4.1 การบริหาร

แ ล ะ พั ฒ น า

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

การวางแผน (P) 

4.1 – 1 

กรอบอัตรากําลงั
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อาจารย มีการวางแผนระยะยาว 5 ปเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร (FTES = 20 : 1) มีระบบการคัดเลือก

อาจารยประจําหลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่อง

ของขอบั งคับมหาวิทยาลั ราชภัฏสงขลา ว าด วยพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดย

อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยใน

สาขาวิชาเคมีหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป 

หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา

เคมีและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน โดยมีการประกาศ

การรับสมัครอาจารยผูสอนทางอินเตอรเน็ตและการดําเนินการสอบ

ทั้งแบบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ออกขอสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ และมีการประกาศผลทาง

อินเตอรเน็ต โดยการดําเนินการดังกลาวหลักสูตรไดมีสวนรวมในการ

วางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และ

สอบสัมภาษณ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง 

โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษา

ตอ) รวมกับคณะเพื่อใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก และ

สงเสริมการทําผลงานวิชาการและการทําวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารย

ประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ซึ่งจัดโดยคณะ 

และหลักสูตรรวมคณะ ฯ จัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจํา

หลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

อาจารยในหลักสูตรสามารถทํางานตามความชํานาญของแตละ

คนไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา

ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในประเทศระดับ

ปริญญาเอก โดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังสําเร็จ

การศึกษาเขาปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชา และหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับ

ความตองการของหลักสูตร จะผานการพิจารณาจากอาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ฯ  และคณะเพื่อแตงตั้ง

เปนอาจารยประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง  โดย

และแผนพัฒนา

ตนเอง  

4.1 – 2  

คําสั่งใหอาจารย

ประจําหลักสูตร

เขารวมประชุม

โครงการ

ปฏิบัติการ KM  

4.1– 3  

คําสั่ง

เปลี่ยนแปลง

กรรมการ

หลักสูตร 

4.1-4 

รายงานการ

ประชุมคร้ังที่ 

6/2557 เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน

2557 

4.1-5 

แผนปฏิบัติ

ประจําป 2558      

(1 ตุลาคม 2557 

- 30 กันยายน 

2558) 

4.1–6 

ก า ร นํ า เ ส น อ

ผลงานในระดับ

ต า ง ๆ ทั้ ง ใ น

ระดับชาติ  และ

ระดับนานาชาติ 

4.1-7  

คําสั่งเปน
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อาจารยประจําหลักสูตรสาขาเคมีและเคมีประยุกต มีวุฒิการศึกษา

ตรงและสอดคลองกับหลักสูตรสาขาเคมีและเคมีประยุกต รวมทั้งมี

ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณการสอน ที่สอดคลองกับ

ระเบียบของ สกอ. 

การดําเนินการ(D) 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการรับและปรับเปลี่ยนอาจารยประจํา

หลักสูตรใหมคือ เปลี่ยนประธานหลักสูตรจากอาจารยจิรภา คงเขียว 

เปน ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ และรับอาจารยใหมเพิ่มหนึ่งทาน คือ 

ผศ.ดร. วิภาพรรณ คงเย็น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF 

โดยขั้นตอนการรับเปนไปตามแผน และจากผลการปฏิบัติงานของ

อาจารยทั้ งที่รับเขามาใหมพบวาอาจารยไดปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดเขาประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครบทุก

คร้ัง มีสวนรวมในการจัดการบรหิารหลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง และ

มีการนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

จากการที่หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงและการรับอาจารยใหมทําให

หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนทุกคนมีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตาม

มาตรฐานกําหนด  

การนําไปปฏิบตัิหรอืการพัฒนาตอ (A) 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรเขารวมกิจกรรม/โครงการ (การทํา

ผลงานวิชาการ) ของคณะหรือมหาวิทยาลัย และดําเนินทําผลงาน

วิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับที่สูงขึน้ 

การบริหารอาจารย 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการบริหาร

อาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังนี้  

 

การวางแผน (P) อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุม

คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2557 

1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการ

สํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

กรรมการประจํา

ฝาย 

4.1-8 

แบบประเมินผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

4.1–9  

รายงานผลการ

ประชุม อบรม 

หรือสัมมนา

วิชาการ 

4.1-10 

มคอ.3 รายวิชาที่

บูรณาการ

งานวิจยักับการ

เรยีนการสอน 

4.1–11 

ผลวิเคราะห

ขอมูลจากแบบ

สํารวจความพึง

พอใจของ

อาจารยหลักสตูร

ตอการบรหิาร

จัดการหลักสตูร 

ปการศึกษา 

2557 
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หลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการ

ประเมินตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ 

ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ได

จากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ 

เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) ซึ่งมี

รายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและ

พัฒนาอาจารย ดังนี ้

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความ

พรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการ

จัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียน

การสอนของอาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย 

สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และ

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 - แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่

จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญ

ของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความ

เหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมิน

ตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 

มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตใน

สวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย 

สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และ

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้งซึ่งอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน เขา

ประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ รวมทั้งมีการนําเสนอ



27 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ผลงานในระดับตางทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยประจําหลักสูตรมีการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคน

ไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคน

มีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัด และอาจารยประจํา

หลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

การนําไปปฏิบตัิหรอืการพัฒนาตอ (A) 

โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ แตในสวนของการทําวิจัย รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัย

ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และ

นําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดใชระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต ได

จัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร

เขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีแผนระยะ

ยาว 5 ปในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก และสงเสริมการทําผลงาน

วิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร

สามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ    

เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 

5,000 บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรม

เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 

60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกอง

แผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของ

แตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลักสูตรติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนา

วิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณา

การองคความรูจากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบใน

แผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีในขาวพื้นเมืองกับการเรียนการสอนในวิชาเคมี

อาหาร หรอืการบูรณาการการอบรมเรื่องการไทเทรตกับการเรียนการ

สอนในวิชาเคมีวิเคราะห เปนตน นอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึง

งบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท แต

พบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรแต

ละครัง้ตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการหลักสูตรวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ

ของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 

2557 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและ

สรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับดี และใชเปนขอมูลใน

การปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2558 ใน

ลําดับตอไป 

 

การนําไปปฏิบตัิหรอืการพัฒนาตอ (A) 

1. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตรฯ จัดโครงการสงเสริม

การทําตําแหนงทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการ ทําให

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาเคมี ไดมีการดําเนินการเพื่อยื่นขอผลงาน

ทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย 1 คน คอื อาจารยเมสันต สังขมณี  
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2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับ

โปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท นั้น หลักสูตรไดรวมประชุมกับ

โปรแกรมวิชาเพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเอง

เพิ่มเติม และไดปรึกษารวมกับคณะ ซ่ึงมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปน

การพัฒนาตนเองในสวนของการนาํเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทาง

ไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด  

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย  แตสงผลตอการทําวิจัย การเผยแพรผลงาน และการขอ

ตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควร

ปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมคีาบสอนทีเ่ทากัน เชน 12 คาบ

ตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัยเพื่อใชในการขอตําแหนงทาง

วิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมี

ผลงานจะมีผลตอการเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้น

เพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 

4 . 2  คุณ ภ า พ

อาจารย 
รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีอาจารยปริญญาเอก 2 คน คิด

เปนรอยละ 40 ดังนี ้

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒกิารศึกษา ผลดําเนินงาน 

อาจารยวุฒิปริญญาตร ี - 

อาจารยวุฒิปริญญาโท 3 

อาจารยวุฒปิริญญาเอก 2 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 5 

รอยละอาจารยมีวุฒิปริญญาเอก 40 

รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการ 3 คน คิด

เปนรอยละ 60 

 

 

จํานวนอาจารยตามตําแหนงวิชาการ ผลดําเนินงาน 

อาจารย 2 

ผูชวยศาสตราจารย 3 

รองศาสตราจารย - 

ศาสตราจารย - 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  5 

4.2–1 

มคอ 2 

4.2–2 

บทความวิจัยเรื่อง 

Linear retention 

equations for 

describing the 

isocratic elution 

behaviour of -

carotene in 

reversed-phase 

liquid 

chromatography 

using binary 

solvent system 

4.2–3 

บทความวิจัยเรื่อง

การปรับปรุง
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รวมอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ  3 

รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ  60 

ผลงานวิชาการของอาจารย 
ป 2557 อาจารยประจําหลักสูตรเผยแพรผลงานทางวิชาการ

จํานวน 7 ผลงาน ซึ่งจํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 

TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเทากับ 0.92 

(92 เปอรเซ็นต) ดังมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ น้ําหนัก 

ผศ.ดร.จารุวรรณ 

คําแกว 

Linear retention 

equations for describing 

the isocratic elution 

behaviour of -

carotene in reversed-

phase liquid 

chromatography using 

binary solvent system 

0.4 

ผศ.ดร.จารุวรรณ 

คําแกว 

การปรับปรุงอุปกรณดัก

จับกาซของชุดทดสอบ

สารหนทางการคา

สําหรับตรวจวดัปริมาณ

สารหนูทัง้หมดในกุงแหง

โดยตรง 

0.6 

ผศ.ดร.จารุวรรณ 

คําแกว 

Linear- retention 

models of capacity 

factor for describing the 

isocratic elution of -

carotene with 

difference compositions 

of 2-propanol in 

methanol by RP-HPLC 

0.4 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ 

คงเย็น 

Mechanisms of 1-

hydroxy-2-hydroxy 

1.0 

อุปกรณดักจับ

กาซของชุด

ทดสอบสาร

หนทางการคา

สําหรับตรวจวดั

ปริมาณสารหนู

ทั้งหมดในกุงแหง

โดยตรง 

4.2–4 

บทความวิจัยเรื่อง 

Linear- retention 

models of 

capacity factor 

for describing the 

isocratic elution 

of -carotene 

with difference 

compositions of 

2-propanol in 

methanol by RP-

HPLC 

4.2–5 

บทความวิจัยเรื่อง 

Mechanisms of 

1-hydroxy-2-

hydroxy methyl 

anthraquinone 

from 

Coptosapeltaflave

scens as an anti-

qiardial activity 

4.2-6 

A new 
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methyl anthraquinone 

from 

Coptosapeltaflavescens 

as an anti-qiardial 

activity 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ 

คงเย็น 

 

A new 

hydronaphthalenone

from the mangrove-

derived Daldinia 

eschcholtzii    

1.0 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ 

คงเย็น 

 

anti-intestinal 

protozoan activities 

of 1-hydroxy-2-

hydroxymethylanthr

aquinone from 

Coptosapelta 

flavescens 

1.0 

ผศ.เชาวนีพร  

ชพีประสพ 

การผลิตและคุณสมบัติ

บางประการของ

เอนไซมอะไมเลสจาก

Bacillus sp. AC39 

0.2 

 

hydronaphthale

nonefrom the 

mangrove-

derived 

Daldinia 

eschcholtzii    

4.2-7 

anti-intestinal 

protozoan 

activities of 1-

hydroxy-2-

hydroxymethyl

anthraquinone 

from 

Coptosapelta 

flavescens 

4.2–8 

บทความวิจัยเรื่อง

การผลิตและ

คุณสมบัติบาง

ประการของ

เอนไซม              

อะไมเลสจาก

Bacillus sp. AC39 

4 . 3  ผลที่ เ กิ ด

กับอาจารย 

การคงอยูของอาจารย 

1. อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557 

จํานวน 5 คน แมวาหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรในบางคน แตอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการ

บริหารงานครบ หรือมีการคงอยู คดิเปนรอยละ 100 

2. จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจของอาจารย 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ

4.3–1 

มคอ.2 

4.3–2 

ตารางสอน 

4.3–3 

วิเคราะหขอมลู

จากแบบสํารวจ

ความพึงพอใจ
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หลักสูตรในระดับ มาก คิดเปน 4.3 คะแนน โดยสามารถจําแนกเปน

ประเด็นได ดังนี้ 

      1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตรอยูในระดับ ดีมาก คิดเปน 4.8 คะแนน 

      2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู อยูในระดับ ปานกลาง คดิเปน 3.8 คะแนน 

ของอาจารย

หลักสูตรตอการ

บริหารจัดการ

หลักสูตร ป

การศึกษา 2557 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรสาขาวิชาเคมีมีอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒติรงและครอบคลุมทุกสาขา 

2. หลักสตูรสาขาวิชาเคมีมีอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมมีีผลงานตีพิมพทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิ

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานตีพมิพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสตูรทุกทานมตีําแหนงทางวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที ่2 อาจารย) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 5.00 

     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 40 : 5คะแนน 

     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ 60 : 5 คะแนน 

     - 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 92 : 5 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.66 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

4.1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  

4.1–2 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM  

4.1–3 คําสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตร 

4.1–4 รายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2557 
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4.1–5 ประชุมจัดภาระงานสอนและชีแ้จงกําหนดการการสง มคอ 

หลักสูตร ปการศึกษา 2557 

4.1-5 แผนปฏิบัติประจําป 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) 

4.1–6 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

4.1-7 คําสั่งเปนกรรมการประจําฝาย 

4.1-8 แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

4.1–9 รายงานผลการประชุม อบรม หรอืสมัมนาวิชาการ 

4.1-10 มคอ.3 รายวิชาที่บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

4.1–11 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสตูรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร 

ปการศึกษา 2557 

4.2–1 มคอ 2 

4.2–2 บทความวิจัยเรื่อง Linear retention equations for describing the isocratic elution behaviour of -

carotene in reversed-phase liquid chromatography using binary solvent system 

4.2–3 บทความวิจัยเรื่องการปรับปรุงอุปกรณดักจับกาซของชุดทดสอบสารหนทางการคาสําหรับตรวจวัด

ปรมิาณสารหนูทั้งหมดในกุงแหงโดยตรง 

4.2–4  บทความวิจัยเรื่อง Linear- retention models of capacity factor for describing the isocratic elution 

of -carotene with difference compositions of 2-propanol in methanol by RP-HPLC 

4.2-5  บทความวิจัยเรื่อง Mechanisms of 1-hydroxy-2-hydroxy methyl anthraquinone from 

Coptosapeltaflavescens as an anti-qiardial activity 

4.2-6 A new hydronaphthalenonefrom the mangrove-derived Daldinia eschcholtzii    

4.2-7 anti-intestinal protozoan activities of 1-hydroxy-2-hydroxymethylanthraquinone from 

Coptosapelta flavescens 

4.2–8  บทความวิจัยเรื่องการผลิตและคุณสมบัติบางประการของเอนไซมอะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 

4.3–1 มคอ.2 

4.3–2 ตารางสอน 

4.3–3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร   

ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต และองคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจรงิ) ในแตละปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553      

2554      

2555   40 19 16 

2556    28 22 

2557     19 

รวม     57 

 

อธิบายตาราง 

 นักศึกษาชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 554255 ในปการศึกษา 2555รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน

เปดภาคเรียน 1/2555 จํานวน 40 คน แตเนื่องจากนักศึกษาลาออกโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 5 คน จึงเหลือ

นักศึกษาจํานวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2/2555 นักศึกษาลาออกไปศึกษาตอที่สถาบันอื่น 13 คน และพน

สภาพนักศึกษา จํานวน 3 คน คงเหลือนักศึกษาที่จะศึกษาตอในชัน้ปที่ 2 จํานวน 19คนในปการศึกษา 2556มี

ชื่ออยูในทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1/2556 จํานวน 19คน แตพนสภาพนักศึกษา จํานวน 2คน จึงเหลือ

นักศึกษาจํานวน 17คน ในภาคเรยีนที่ 2/2556 พนสภาพนักศึกษาจํานวน 1คน คงเหลือนักศึกษาจํานวน16คน

ในภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557 (ชั้นปที่ 3)มีนักศึกษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งมีนักศึกษาที่

เรียนไปตามแผนการเรียน จํานวน 3 คน และไมเปนไปตามแผน จํานวน 13 คน เนื่องจากสอบไมผานใน

รายวิชาตาง ๆ ไดแก เคมีวิเคราะห 1 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 เคมีวิเคราะห 2ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2

เคมีอนินทรยี1 และ ชีวเคมี 

 นักศึกษาชั้นปที ่2 รหัสนักศึกษา 564255 ในปการศึกษา 2556 รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน

เปดภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 40 คน แตเนื่องจากนักศึกษาลาออกโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 3 คน จึง

เหลือนักศึกษาจํานวน 37 คน ในภาคเรียนที่ 2/2556 พนสภาพนักศึกษาจํานวน 9คน คงเหลือนักศึกษาที่จะ

ศึกษาตอในชัน้ปที่ 2 จํานวน 28คนซึ่งเรียนเปนไปตามแผนการเรียน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 21.4 (จาก 

28 คน) นักศึกษาสวนที่เหลือ (รอยละ 79.6) เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน เนื่องจากสอบไมผานในบาง

รายวิชาที่กําหนดตามแผนการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2557 มีจํานวนนักศึกษา 28 คนและในภาคเรียนที่ 

2/2557 มีจํานวนนักศึกษาเหลือ 27 คน เนื่องจากมีนักศึกษาเสียชวีิต สิ้นสุดปการศึกษา 2557 นักศึกษาสวนที่
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เหลือ จํานวน 27 คน เรียนไปตามแผนการเรียน จํานวน 1 คน และไมเปนไปตามแผนจํานวน 26 คน เนื่องจาก

สอบไมผานในรายวิชาตาง ๆ ไดแกเคมีวิเคราะห 1เคมีอินทรีย 1เคมีอนินทรยี1 เคมีสิ่งแวดลอม และ แคลคูลัส 1 

 นักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัสนักศึกษา 574255 ในปการศึกษา 2557 รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียน

กอนเปดภาคเรยีนที่ 1/2557 จํานวน 31 คน เมื่อเปดภาคเรียนมีนักศึกษามาเรียน จํานวน 19 คน เวลาผานไป 

1 สัปดาห นักศึกษาลาออก จํานวน 1 คน คงเหลือนักศึกษา 18 คน เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษา 

ลาออก จํานวน 1 คน พนสภาพนักศึกษา จํานวน 2 คน คงเหลือนักศึกษา 15 คน และมีนักศึกษาที่เรียนไป

ตามแผน จํานวน 5 คน ไมเปนไปตามแผน จํานวน 10 คน เนื่องจากนักศึกษาสอบไมผานในรายวิชาแคลคูลัส 1 

แคลคูลัส 2 และ เคมี 2 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

1. พืน้ฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายไมเทากัน  

2. ความพรอมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เชน ทักษะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ มีคอนขางนอย 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

3 . 1  ก า ร รั บ

นักศึกษา 

การรับนักศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีมีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบ

และกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดใชกระบวนการและขั้นตอน

ตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมีกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 

จํานวน 40 คนโดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาดังนี้คือ ตอง

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตาม

ประกาศหรอืขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแต

ละรอบโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา  คอื 

1)  แบบโควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 50  โดยคัดเลือกจากผลการเรียน ซึ่ง

นักเรยีนมีเกรดเฉลี่ยของกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมต่ําวา 2.50 

3.1–1  

ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1-2 

คําสั่ งแต งตั้ งอาจารย

สอบสัมภาษณนักศึกษา

ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า 

2557 

3.1–2 

บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม

หลักสูตรคร้ังที่ 7/2557  

3.1–3 

โครงการปรับพื้นฐาน

ของ สนส 

3.1–4  

โครงการปรับพื้นฐาน

ของคณะ 

3.1–5 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย

ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต และ

แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2) ภาค ี5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมี

การรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบ

สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจํา

หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต และแตงตั้ง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะ

เปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร 

และสอบคัดเลือกโดยขอสอบของมหาวิทยาลัย และมีการสอบสัมภาษณ 

โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตร

สาขาวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต และแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 ตามแผนที่วางไว โดยขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด ภายใตการ

ดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทน

อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเดน็ดงันี ้

1. บุคลิกภาพ 2. การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอ

เหตุการณบานเมือง 

การประเมินผลการดําเนินการ(C)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวา

จากการรับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน  31 คน

เมื่อจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด

อาจารยประจําหลักสูตร ไดรวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบวาปญหา

การรับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย อาจเกิดจากการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตางๆ ไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไม

ทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปจจุบันคานิยมของ

นักเรียนในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรลดลง  และมีหลักสูตรเปดใหม

เพิ่มมากขึ้น 

 

3.1–6 

คู มื อ กา รล งทะ เบี ย น

เรยีน 

3.1–7 

แบบบันทึกอาจารยที่

ปรึกษา 
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การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมิน

ระบบและกลไกแลวมีความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2558 ควร

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road showในสถานศึกษา โดยศิษย

เกา โดยโปรแกรมรวมกับคณะ มีการปรับปรุงเวบไซทของโปรแกรมวิชา

เพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่

ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบ

ใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาเคมีมีการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน (สนส.) ไดวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมให

นักศึกษาใหม นานเปนเวลา 2 สัปดาห โดยปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร พรอมทั้งหลักสูตรไดกําหนดใหมีการปรับ

พืน้ฐานในรายวิชาเคมีและปฏิบัติการเคมีเพิ่มเติมดวย 

การดําเนินการ (D) 

นักศึกษาใหมของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ไดเรียนตามแผนการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียน

ในภาคการศึกษาปกติ นอกจากนีใ้นวันปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม หลักสูตรจดั

ประชุมพบผูปกครองและเตรียมความพรอม และทําความเขาใจใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จัดระบบปรกึษา แนะแนว มี

อาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองใน

กรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายให

อาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษา และมีคูมือแผนการเรยีนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษา 

และอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวย

แกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การ

เทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับ

ทุนการศึกษา กองทุนกูยืมการศึกษา (กยศ.) และกอนเปดภาคเรียน

อาจารยที่ปรึกษาไดจัดสอนปรับพืน้ฐานวิชาเคมี และการใชอุปกรณพื้นฐาน

ทางเคมี รวมทั้งแนะนําการใชหองปฏิบัติการทางเคมี เปนตน 



38 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาพบวามีนักศึกษาเพิกถอนรายวิชาและเรียนซ้ําจํานวนมาก อาจจะ

เนื่องมาจากนักศึกษามีพื้นฐานทางดานวิทย-คณิต นอย เพราะการปรับพื้นฐาน

โดย สนส. เปนการปรับพืน้ฐานในภาพรวมของนักศึกษาแรกเขาทั้งหมด ไมไดแยก

หรอืแบงออกเปนแตความหลากหลายที่แตกตางกันของแตละคณะ ดังนั้นอาจารย

ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมีจึงมีความเห็นวาในปการศึกษา 2558 นักศึกษา

ใหมควรมีการเตรียมความพรอมในรายวิชาที่ปญหาการเพิกถอนการวิชาและการ

เรียนซ้ํามากและกระทบตอแผนการเรยีน คอื รายวิชาเคมีและคณิตศาสตร  

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมี อาจารยประจําโปรแกรมวิชา 

ประชุมรวมกันครั้งที่ 7/2557 พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การ

ดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1.การสอนปรับพืน้ฐานควรใหแตละสาขาวชิาโดยไดดําเนินการปรับปรุงแลว 

กลาวคือ ในปการศึกษา 2558 (เดือนมิถุนายน 2558) การสอนปรับ

พื้นฐานไดดําเนินการโดยคณะ ซึ่งจัดใหมีการสอนในสองรายวิชาคือ เคมี

และ คณติศาสตร เปนเวลา 30 ชั่วโมงตอรายวิชา 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกดิความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียน

การสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน

ระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่

ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับ

ผูปกครอง 

3. จากผลการเรยีนของนักศึกษาที่มีการยกเลิกและเรียนซ้ําในรายวิชาเคมี 

หลักสูตรจึงไดรวมมือกับคณะในการจัดโครงการสอนเสริม ซึ่งไดเริ่ม

ดําเนินการ (กันยายน 2558) 

3 . 2  ก า ร

สงเสริมและ

พั ฒ น า

นักศึกษา 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตร ี

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษา

วิชาการแกนักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการสงเสริมพัฒนา

นักศึกษา ดังนี้ 

 

3.2–1  

รายงานการประชุมครั้ง

ที ่7/2557  

3.2–2 

คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา 
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การวางแผน (P) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ดังนี้  

1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการให

คําปรกึษา แนะแนวแกนักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมี แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําป

การศึกษา 2557 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวม

การจัดกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว 

การดําเนินการ (D) 

หลักสูตรกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและ

คําปรกึษาแกนักศึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา

ในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจาก

นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชา

เรียนการแกผลการเรียน I การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการ

รับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยที่

ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบ

โดยกรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูล

ประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่ เกี่ยวกับการให

คําปรึกษาไว เพื่อรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุ ง

กระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา พบวากระบวนการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก

นักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเปนผูใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินเปนรายคณะ ทําให

อาจารยประจําหลักสูตรไดผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จึง

ควรปรับใหอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการใหนักศึกษาประเมินความ

พึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอีกชองทางหนึ่ง และจากการประชุมรวมกัน

คร้ังที่ 7/2557  มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใหคําปรึกษาและคําแนะนําแก

นักศึกษาและกรรมการไดจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงใหดีขึน้ เชน การสราง

กลุมในไลนเพื่อใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับ

3.2–3 

ตารางการใหคําแนะนํา

แ ล ะ คํ า ป รึ ก ษ า แ ก

นักศึกษา 

3.2–4  

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

นักศึกษาดานตางๆ 
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นักศึกษาไดอยางรวดเร็วและนํามาใชจริงเพื่อเปนชองทางในการให

คําปรกึษากับนักศึกษา 2557 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุม

ในไลนทําใหมีการประสานงานติดตอระหวางอาจารยละนักศึกษาที่รวดเร็ว

รวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ

ปญหาทางดานการเรียน  ซึ่งทําใหอาจารยที่ปรกึษาสามารถแกปญหาในระดับ

ตาง ๆ  ไดดีขี้น ทั้งดานการเรียนและเรื่องสวนตัว กลาวคอื มีการวางแผนการลง

เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคางในรายวิชาใด 

ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษา

สามารถลงเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็น

รวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรกึษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหาประเมินความเสี่ยง  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตมี

การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เชน 

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย และโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานเคมี 

เชน โครงการเปาแกว เตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคโดยมีคําสั่งแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตในการ

ดําเนินโครงการ เพื่อจัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร ให

เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผล

ตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก โครงการ

จิตอาสา ศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทยและ
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แขงขันการทําอาหารทองถิ่น และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการ

คายบานเคมีสูชุมชน กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการเปาแกว โครงการราช

ภัฏวิชาการ เปนตน 

2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) เมื่อหลักสูตรไดรับผล

การประเมินศักยภาพนักศึกษาดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี จาก

มหาวิทยาลัย และจัดประชุมเพื่อวางแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยกําหนใหมีกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสรางทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการพัฒนานักศึกษาให

เกิดทักษะการเรียนรูดาน ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน   กจิกรรมราชภัฏ

วิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ รวทั้งโครงการอบรม Microsoft office  

ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน  

การดําเนินการ (D) 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาในการดําเนินโครงการ

ตางๆ ที่ไดวางแผนไว เพือ่พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

จากผลการดําเนินโครงการ พบวา นักศึกษามีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น 

โดยผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน จัดสงผานกรรมการหลักสูตรและสงคณะ 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการประเมนิ หลักสูตราขาวิชาเคมีเห็นควรเพิ่มความถี่ของกิจกรรม หรอื

ใหนักศึกษาสวนใหญมีสวนรวม ดังนั้นในปการศึกษา 2558 อาจารยประจํา

หลักสูตรจึงมีความเห็นวา ควรมีการจัดกิจกรรมกฬีา แบบตอเนื่อง เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ ใหนักศึกษารูจักกันมากขึ้น โดยดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ 
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โดยเฉพาะการสรางความสามคัคขีองทั้งอาจารยและนักศึกษาผานการเลนกีฬา

พื้นบาน ซึ่งนอกจากเปนการสรางความสามัคคีแลว ยังเปนการสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่นดวยอีกทางหนึ่ง 

3.3 ผลที่ เกิด

กับนักศึกษา 

ขอมูลจาํนวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2557 เปนดงันี้ 

ป พ.ศ. ที่

รับเขา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวน

สําเรจ็ 
คางจบ ออกกลางคนั 

2553     

2554     

2555 40 ยังไมสําเร็จ

ตามหลักสตูร 

 25 

2556 40 ยังไมสําเร็จ 

ตามหลักสตูร 

 19 

2557 31 ยังไมสําเร็จ 

ตามหลักสตูร 

 18 

อัตราการคงอยู 

นักศึกษารุนปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 37.50 

นักศึกษารุนปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 52.50 

นักศึกษารุนปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 58.06 

     โดยภาพรวม พบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น 

โดยหลักสูตรไดดําเนินการดังนี้ 

1. ปรับพื้นฐานใหนักศึกษาหลักสูตร วทบ.สาขาวิชาเคมี 

2. มีอาจารยที่ปรกึษาดูแล ใหคําแนะนํานักศึกษาอยางใกลชิด 

3. อาจารยสอนเสรมิกอนสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. รายวิชาในหลักสูตรจัดลําดับการเรียนวิชาตางๆ ใหมีความรู

เพียงพอ เพื่อไปเรยีนตอในรายวิชาถัดไป 

การสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีนกัศึกษาสําเร็จการศึกษาจามหลักสูตร  

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาตอหลักสตูร โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และผลการประเมินความพึง

พอใจแตละรายวิชาอยูในระดับดี ซึ่งไมมีการรองเรยีนของนักศึกษา 

3.3–1 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นั กศึ กษ า ที่ มี ต อ ก า ร

จัดการเรียนการสอนใน

ทุกรายวิชา 

3.3–2 

รายงานการประชุมครั้ง

ที่ 1/2558  
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ผลการจัดการขอรองเรียนของนกัศึกษา (ถาม)ี 

    ไมมีขอรองเรียนจากนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 และจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในป

การศึกษา 2557 นักศึกษาไมมีขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนใดๆ แตทาง

หลักสูตรไดมีแนวทางปฏิบัติหากมีการรองเรยีนจากนักศึกษา ดังนี้ 

     1. ประธานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาขอเท็จจริง 

     2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อแกไขปญหาและทางออกที่ดี

ที่สุด 

     3. อาจทําบันทึกช้ีแจงนักศึกษาหรือแจงใหทราบรายบุคคล 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

** ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจามหลักสูตร 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

** ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาองหลักสตูร จึงไมมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการสาํเร็จการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปรญิญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 

วันที่สํารวจ- 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตทัง้หมด - - 

2. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจ (ตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษา) - - 

3. จํานวนบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหลงัสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชพีอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรยีน 

- ไมตรงสาขาที่เรยีน 

- - 

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชพีอิสระ - - 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มงีานทํากอนเขาศึกษา - - 

6. จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาตอ - - 

7. จํานวนบัณฑิตทีอุ่ปสมบท - - 

8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
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การวเิคราะหผลที่ได 

** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาตามรอบ

ของหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปรญิญาโท) การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา(ระดับบัณฑิตศกึษา) 

** หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเคมีไมเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร คาน้าํหนัก 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

ผูสําเร็จการศึกษา ..-.... คน 

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาที่เผยแพรผลงาน ...-... คน 

คดิเปนน้ําหนัก .........-...........คดิเปนรอยละ ........-........... 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต(หมวดที ่3 นักศกึษาและบัณฑิต) 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ N/A 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ  N/A 

2.3 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท - 

ที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 

 คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 

  

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 

 - 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นกัศึกษาและบัณฑิต) 

จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีห่ลากหลาย 

2. หลักสตูรไดดําเนินการตามระบบและกลไกในการรับนักศึกษาเปนไปตามระบบมหาวทิยาลยั ตามเกณฑ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวชิาการและวิชาชีพอยางตอเนือ่ง 

4. มีนักศึกษาไดรับรางวัลดานความประพฤติในระดับชาติ 1 คน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสตูรไดกําหนดการจัดศึกษาดูงานและใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติในรายวิชาตางๆ กับสถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. สงเสรมิใหนักศึกษาเขารวมแสดงความสามารถทางดานวิชาการ 

3. สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 3 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.67 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

3.1–1 ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1–2 ประชุมหลักสูตร 

3.1–3 โครงการปรับพื้นฐานของ สนส 

3.1–4 โครงการปรับพื้นฐานของคณะ 

3.1–5 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

3.1–6 คูมือการลงทะเบียนเรียน 

3.1– 7 แบบบันทึกอาจารยที่ปรกึษา 

3.2–1 การประชุมรวมกันคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที ่11 สิงหาคม 2557 

3.2–2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.2–3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 

3.2–4 โครงการตางๆ 

3.3–1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนในทุกรายวิชา 

3.3–2 บันทึกการประชุมจัดทําแนวทางปฏิบัตหิากมีการรองเรียน 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5) 

554255 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

1000308 กีฬาและการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

1/2557 
46.67 33.33 20.00 0 0 0 0 0 - - 15 15 

1500301 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

1/2557 
0 0 0 100 0 0 0 0 - - 1 1 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 1/2557 0 18.75 31.25 43.75 6.25 0 0 0 - - 16 16 

4000307 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวติ 

1/2557 
0 0 18.75 62.50 12.5 6.25 0 0 - - 16 16 

4131001 ฟสิกส 1 1/2557 0 0 0 100 0 0 0 0 - - 4 4 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 1/2557 0 0 0 0 0 25.00 25.00 0 - 50.00 8 4 

4212202 ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห 1 

1/2557 
0 0 0 0 33.33 33.33 33.33 0 - - 3 3 

4212203 เคมีวิเคราะห 2 1/2557 0 0 0 0 0 29.41 11.76 5.88 - 52.94 17 7 

4212204 ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห 2 

1/2557 
0 0 0 0 25.00 37.50 6.25 18.75 

6.25 6.25 
16 11 

4212501 เคมีอินทรีย 1 1/2557 100 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 1 

4212502 ปฏิบัตกิารเคมี

อินทรยี 1 

1/2557 
0 0 0 100 0 0 0 0 - - 1 1 

4213301 ชีวเคม ี 1/2557 5.56 5.56 0 0 16.67 27.77 27.77 5.56 - 11.11 18 15 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

4213302 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1/2557 6.67 46.67 6.67 20.00 13.33 0 6.67 0 - - 15 15 

4213401 เคมีอนินทรีย2 1/2557 0 0 0 0 50.00 25.00 25.00 0 - - 4 4 

4213402 ปฏิบัติการเคมีอนนิท

รยี2 

1/2557 
0 0 25.00 50.00 25.0 0 0 0 - - 4 4 

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2557 0 0 0 0 100 0 0 0 - - 1 1 

1000308 กีฬาและการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

2/2557 
46.66 33.33 20.00 0 0 0 0 0 - - 15 15 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 

2/2557 
0 0 0 0 100 0 0 0 - - 2 2 

2500302 วิถีไทย 2/2557 0 0 0 100 0 0 0 0 - - 1 1 

3563110 การเปน

ผูประกอบการ 

2/2557 
0 0 7.14 21.43 28.57 35.71 7.14 0 - - 14 14 

4212203 เคมีวิเคราะห 2 2/2557 0 0 0 0 0 29.41 11.76 5.88 - 52.94 17 7 

4212204 ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห 2 

2/2557 
0 0 0 0 25.00 37.50 6.25 18.75 6.25 6.25 16 11 

4212401 เคมีอนินทรีย1 2/2557 0 0 12.50 0 37.50 12.50 0 0 - 37.50 8 5 

4212503 เคมีอินทรีย 2 2/2557 0 100 0 0 0 0 0 0 - - 1 1 

4213203 การวิเคราะหโดย

เครื่องมือ 

2/2557 
0 0 33.33 66.66 0 0 0 0 - - 3 3 

4213204 ปฏิบัติการการ

วิเคราะหโดย

เครื่องมือ 

2/2557 

0 0 66.66 0 33.33 0 0 0 - - 3 3 

4213301 ชีวเคม ี 2/2557 5.56 5.56 0 0 16.67 27.78 27.78 5.56 - 11.11 18 15 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

4213501 สเปกโทรสโกป

สําหรับเคมีอนิทรีย 

2/2557 
0 14.29 0 7.14 7.14 0 0 0 71.43 - 14 4 

4213601 เคมีเชงิฟสิกส 1 2/2557 0 6.67 13.33 53.33 26.67 0 0 0 - - 15 15 

4213602 ปฏิบัติการเคมีเชิง

ฟสิกส 1 

2/2557 
0 13.33 26.67 60.00 0 0 0 0 - - 15 15 

4213701 ภาษาอังกฤษสําหรับ

เคม ี

2/2557 
6.25 6.25 0 18.75 12.50 43.75 6.25 0 6.25 - 16 14 

4214301 เคมีอาหาร 2/2557 0 25.00 41.67 33.33 0 0 0 0 - - 12 12 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 0 0 0 0 0 100 0 0 - - 1 1 

4581101 หลักสถิต ิ 2/2557 28.57 0 14.29 0 28.57 14.29 14.29 0 - - 7 7 
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564255 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ป 

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

2000302 
สุนทรียภาพของ

ชีวิต 
1/2557 66.67 16.67 0 0 0 0 0 16.67 - 

- 

6 5 

2500301 
พฤติกรรมมนุษยกับ

การพัฒนาตน 
1/2557 9.52 23.81 61.90 4.76 0 0 0 0 - - 

21 21 

2500303 วิถีโลก 1/2557 37.50 20.83 25.00 12.50 4.67 0 0 0 - - 24 24 

2500308 
การศึกษาเพื่อ

พัฒนาทองถิน่ 
1/2557 0 4.67 12.50 29.16 41.67 8.33 4.67 0 - - 

24 24 

2500309 
เรียนรูคุณธรรมนํา

ชีวิตพอเพียง 
1/2557 25.00 4.67 70.83 0 0 0 0 0 - - 

24 24 

4000305 
วิทยาศาสตรเพื่อ

คุณภาพชีวติ 
1/2557 5.00 15.00 40.00 30.00 5.00 0 5.00 0 - - 

20 20 

4211101 เคมี 1 1/2557 0 0 0 0 0 50.00 50.00 0 - - 2 2 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 1/2557 0 5.26 0 0 0 0 0 0 - 94.74 19 1 

4212202 
ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห 1 
1/2557 0 0 5.26 21.05 10.53 26.32 36.84 0 - - 

19 19 

4212501 เคมีอินทรยี 1 1/2557 36.36 9.09 18.18 18.18 4.55 0 0 0 - 13.64 22 19 

4212502 
ปฏิบัติการเคมี

อินทรยี 1 
1/2557 0 9.09 40.91 40.91 4.55 0 0 4.55 - - 

22 21 

2000302 
สุนทรียภาพของ

ชีวิต 
2/2557 66.67 16.67 0 0 0 0 0 16.67 - - 

6 5 

2500301 
พฤติกรรมมนุษยกับ

การพัฒนาตน 
2/2557 9.52 23.81 61.90 4.76 0 0 0 0 - - 

21 21 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 2/2557 5.88 29.41 11.76 23.53 29.41 0 0 0 - - 17 17 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ป 

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

4131001 ฟสิกส 1 2/2557 50.00 0 0 0 50.00 0 0 0 - - 2 2 

4211103 เคมี 2 2/2557 0 0 0 0 0 0 75.00 25.00 - - 4 3 

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2557 0 0 0 50.00 50.00 0 0 0 - - 2 2 

4212203 เคมีวิเคราะห 2 2/2557 0 0 0 0 100.00 0 0 0 - - 1 1 

4212204 
ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห 2 
2/2557 0 0 0 0 100.00 0 0 0 - - 

1 1 

4212401 เคมีอนินทรีย1 2/2557 10.53 0 21.05 21.05 21.05 0 15.79 0 - 10.53 19 17 

4212402 
ปฏิบัติการเคม ี

อนินทรยี1 
2/2557 33.33 27.78 27.78 11.11 0 0 0 0 - - 

18 18 

4212503 เคมีอินทรยี 2 2/2557 0 11.11 11.11 22.22 16.67 16.67 0 0 22.22 - 18 14 

4212504 
ปฏิบัติการเคมี

อินทรยี 2 
2/2557 38.89 16.67 38.89 5.56 0 0 0 0 - - 

18 18 

4452102 เคมีสิง่แวดลอม 2/2557 0 19.05 9.52 19.05 28.57 4.76 14.29 0 - 4.76 21 20 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 6.25 0 6.25 0 12.50 0 25.00 6.25 - 43.75 16 8 
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574255 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ป 

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

1500301 
ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 
1/2557 0 13.04 39.13 17.39 0 0 0 30.43 - - 

23 16 

1500303 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 
1/2557 4.35 4.35 21.74 0 21.74 13.04 8.70 26.09 - - 

23 17 

4211101 เคมี 1 1/2557 0 4.35 4.35 8.70 26.09 13.04 17.39 21.74 - 4.35 23 17 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2557 17.39 21.74 8.70 4.35 4.35 0 13.04 30.43 - - 23 16 

4211701 
เคมีกับความ

ปลอดภัย 
1/2557 0 26.09 17.39 4.35 13.04 8.70 0 26.09 - 4.35 

23 16 

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2557 0 0 4.35 13.04 39.13 17.39 0 26.09 - - 23 17 

4331106 
ปฏิบัติการชีววิทยา

พืน้ฐาน 
1/2557 8.70 13.04 39.13 8.70 0 4.35 4.35 21.74 - - 

23 18 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2557 0 0 0 0 0 13.04 17.39 21.74 - 47.83 23 7 

1500304 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 
2/2557 0 0 5.56 5.56 16.67 22.22 33.33 16.67 - - 

18 15 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 2/2557 88.24 5.88 0 0 0 0 0 5.88 - - 17 16 

2500311 อาเซียนศึกษา 2/2557 0 5.56 5.56 16.67 33.33 22.22 11.11 5.56 - - 18 17 

4131001 ฟสิกส 1 2/2557 22.22 16.67 22.22 5.56 11.11 5.56 11.11 5.56 - - 18 17 

4131002 ปฏิบัติการฟสิกส 1 2/2557 11.11 27.78 16.67 11.11 5.56 5.56 16.67 5.56 - - 18 17 

4211103 เคมี 2 2/2557 0 0 5.88 5.88 29.41 29.41 11.76 5.88 - 11.76 17 14 

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2557 0 5.56 33.33 33.33 11.11 5.56 0 5.56 5.56 - 18 16 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 0 0 0 0 0 30.00 30.00 10.00 - 30.00 10 6 

4571402 แคลคูลัส 2 2/2557 0 0 0 0 14.29 28.57 28.57 0 - 28.57 7 5 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

5.1 สาระของ

ร า ย วิ ช า ใ น

หลักสูตร 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

วางแผนการทําหลักสูตร 

การวางแผน (P)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คําสั่ง มรภ.สข. ที่ 

3392/2553) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช2549) ใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมี

ขัน้ตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

    1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝก

ประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการเพื่อนําผลการประเมินที่

ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

    2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทํา

โครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีจะตองเรียนทั้งหมด 133 หนวยกิต ตามมาตรฐานเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยแบงเปน  

       - หมวดการศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการ

วิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและได

กําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

       - หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 97 หนวยกติ โดยแบงเปน 

          วิชาแกน                                            25 หนวยกิต 

          วิชาเนือ้หาบังคับ                                 46 หนวยกติ 

          วิชาเนือ้หาเลือก                                  12 หนวยกิต 

          กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                      6 หนวยกิต  

ซึ่งในกลุมนีเ้ปนจุดเดนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร ที่ตองการให

นั กศึกษาที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษาออกไปมีความสามารถในการ

ประกอบการธรุกจิขนาดยอมได 

         กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชพี             8 หนวยกิต 

5.1–1  

คําสั่งมรภ.สข.ที ่

3392/2553 

5.1–2  

มคอ2 

5.1-3  

รายนามผูทรง 

คุณวุฒิ 

5.1–4  

มคอ.5 

5.1–5  

มคอ.7 

5.1-6  

รายงานการประชุม

คร้ังที่ 8/2557  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

       - หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวน

ความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตร

สาขาวิชาเคมีไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝก

ประสบการณวชิาชพี และการทํางานในลําดับตอไป 

    3. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดย

เชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรดานเคมี 

จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให

ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการ

ยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 

   4. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 

   5. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง

หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2555 (ซึ่งหลักสูตรไดผาน

ความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และไดเปดรับ

นักศึกษาเขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2555 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรมีเกณฑการพิจารณากําหนดผูสอนตรงสาขาวิชาที่

นักศึกษาตองเรยีนในแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดสงรายชื่อผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัด

ตารางเรยีนตารางสอน 

3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการ

เรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและ

กลไกของหลักสูตร (ในภาพรวม) 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอน

ตามคําอธิบายรายวิชาที่กําหนดแลว จะตองจัดทํา มคอ.5 และทําการ

ทาวสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อที่จะไดวัดผลการเรียนรูและ

ความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไป

ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
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     เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษา

สวนใหญสอบตก และมีการถอนรายวิชาจํานวนมาก อาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอนจึงประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่     

8/2557 เพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญ

เกดิจาก 

     1. ความยากของเนือ้หาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งแกไขไดโดย 

ใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบอาจารยผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอน

อธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจมาก

ขึ้น ทั้งนี้ตัวของนักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรู

เพิ่มเติมใหมากขึน้ดวย  

     2. ความรูพื้นฐานของนักศกึษาคอนขางออน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิด

จากความรูกอนเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียน

ไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอยอดได วิธีแกไขคือ 

อาจารยผูสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่

เทาเทียมกัน และสามารถเรยีนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันได 

     3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด 

ตองแนะนําใหนักศึกษารีบลงทะเบียนรายวิชาที่ตกคางใหเร็วที่สุด 

เพราะรายวิชาสวนใหญตองเรียนตอเนื่องกัน หากตกคางรายวิชาใด

ไว ก็ไมสามารถเรยีนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษาลาชา 

นอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของนักศึกษามาพิจารณา 

เพื่อแกไขตามผลประเมิน รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร

สาขานั้น ๆ  

      นําผลจากมคอ.7 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558 มาวิเคราะหเพื่อ

จัดทําการปรับปรุงหลักสูตรในปพ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนในบางรายวิชา

เพื่อความเหมาะสม เชน รายวิชาเคมีเชิงฟสิกส สามารถใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรยีนไดโดยที่ไมตองลงเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 2 มากอน 

เนื่องจากนักศึกษาสามารถนําความรูในรายวิชาแคลคูลัส 1 มาเรียน

ในรายวิชาเคมีเชงิฟสิกสไดอยางเพียงพอ เปนตน  

5 .2  การวาง

ระบบผู สอน

เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปด

รายวิชาแลว อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบ

5.2–1 

มคอ.2 
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และกระบวนการ

จั ดการเรี ยน

การสอน 

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี

มาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มี

การบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก

ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการเรยีนการสอน ดังนี้ 

การวางแผน (P)  

1. สนส.สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 มายังโปรแกรมวิชาฯ 

2. โปรแกรมวิชาฯ มอบหมายใหหลักสูตรดําเนินการจัดผูสอนในแตละ

รายวิชาซึ่งอาจารยประจําหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อ

จัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน

การสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุป

คุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละ

รายวิ ช า  พร อ มทั้ ง พิ จ า รณา ร วม กั นถึ ง คุณ สมบั ติ  ค ว าม รู 

ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอน

และวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อสงไปยัง 

สนส. 

4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน สวน

การจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรได

ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการ

เตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม 

ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอน

ใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการ

ตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปชี้แจงทําความเขาใจ

กับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบ

ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรยีน การสอน 

การดําเนินการ (D) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

นําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละ

รายวิชา แจงรายชื่อผูสอนพรอมกลุมเรียน/ชัน้ป แกสํานักวิชาการและ

5.2–2 

มคอ.3 

5.3-3 

รายงานการประชุม

คร้ังที่ 8/2557 
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งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงทําความ

เขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 

สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้าํใหผูสอน

หรือผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของมคอ.3 ใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย รวมทั้งให

อาจารยผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบ

ขอสอบกอน และหลังการสอบในแตละครั้ง และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3 หลังจากเสร็จสิ้นการ

เรียน การสอนในแตละภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของ

กรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงของผูสอนเปนไป

ตามกําหนดทุกรายวิชา กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระ

ของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ใหบริการวิชาการรวมทั้งการ

ทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอน

ในชัน้เรียน  

 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียน

ในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมินการสอนของผูสอนโดยออนไลน

ผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินใน

ประเด็นการชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรู

ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผู เรียนคิดและ

แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอน

และผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแต

ละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรยีนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดย

จัดทํารายงานผลการเรยีนการสอนคือจัดทํา มคอ.5 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการเรียนการสอนโดยใชขอมูลผลการ

ดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา 
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มคอ.5 สงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาค

เรียน อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลที่ไดทั้งหมด

จัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไปพิจารณาควบคูกับรายงานผล

โครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการ

สอนในปการศึกษา 2558 ตอไป ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชา

โดยสวนใหญพบวานักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเคมีมีปญหา

ยกเลิกรายวิชาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน ดังนั้นจึงไดมี

การประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่  8/2557 เพื่อหาวิธีการ

แกปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมไดมีขอสรุปคือใหมีการปรับอาจารย

ผูสอนจาก 3 คน เปน 2 คน ในภาคเรียนถัดไป  

การจ ัดการ เร ียนการสอนในระด ับปร ิญญาตร ีที ่ม ีก า ร    

บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่องการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ในขาวพันธุพื้นเมืองบรเิวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มาใชในการจัดการ

เรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา 4214301 (เคมีอาหาร) ซ่ึงเปนการนํา

ตัวอยางขาวพันธุพื้นเมืองมาใชเปนตัวอยางในการวิเคราะหในการเรียน

การสอน พรอมทั้งสอดแทรกความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมือง ที่

ชาวนาไดทําการปลูกไวเพื่อการบริโภค เพื่อใหนักศึกษาได เห็น

ความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมือง 

5.3 การ

ประเมินผูเรียน 

การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/

พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผล

การเรียนของผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตร

คาดหวัง ระบบการประเมินผู เรียนตองมีความชัดเจน ครบถวน

เหมาะสมทุกกระบวนการ  เพื่ อ ให ผลการประ เมิ นสะท อน

ความสามารถที่แทจริงของผู เรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการ

ปรับปรุง/พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาใน

หลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินให

5.3–1 

มคอ.3 

5.3–2 

มคอ.5 

5.3-3  

มคอ.7 
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สอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การ

สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจาก

การออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสม

กับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการ

เรยีนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลกัสูตร 

(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาใน 

แตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา  

มคอ.3 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลง 

ใน มคอ.3 

4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวาง 

ภาค และสอบปลายภาค 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา  

มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน สงมายังหลักสูตร 

6. พิจารณา มคอ.7 ครัง้ที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/ 

พัฒนาการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 

การดําเนินการ (D) 

จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอน

ไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้ง

วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการ

เรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนว

ทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวน

ของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสรางและพัฒนา

เครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแตละชวงเวลา

ตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ 
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ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทํา

เปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใชประเมิน

ผูเรียนในชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ

ปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผูสวนรวม

รับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่

กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินกลางภาค ผูสอน

เปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน 

และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผล

การเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน มคอ.3 

รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 

และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการ

เรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผล

การประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจํา

หลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่อง

ตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบ

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่ง

จัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา 

และนําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลาย

ภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียน

ดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผล

การประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน

การสอน เชนในภาคเรยีนที่ 2/2557 ผูสอนไดสงออนไลนผานระบบใน

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 และสงเปนเอกสาร มคอ.5 ไปยังคณะ คณะ

ไดดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมสงใหอาจารยประจําหลักสูตร

นําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 

60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและใหผู เกี่ยวของ

ดําเนินการตอไป 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับ



61 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนได

นํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไป 

 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผนการบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา 

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อติดตามผลการรับนักศึกษา 

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

การจัดทํา และติดตาม การจัดทํา 

มคอ.3  

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

การจัดทํา และติดตาม การจัดทํา 

มคอ.5 และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์กระบวนการเรยีนรู  

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

วางแผนการเตรียมความพรอม

แกนักศึกษา 

-อาจารยประจําหลักสูตร รอย

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

6/2557 

 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

6/2557 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

7/2557 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

7/2557 

 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

1/2558 

 

 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมครั้งที ่

4/2558 

 

บั น ทึ ก ก า ร
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เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

ละ 100 มีสวนรวมในการประชุม

การจัดทํา และติดตาม การจัดทํา 

มคอ.7 

ประชุมครั้งที ่

4/2558 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

-ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ค มี มี

รายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา /

สาขาวิชา (ถามี) 

มคอ2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

-มีรายละเอียดของรายวิชาตาม

แบบมคอ.3 ครบทุกรายวิชากอน

เปดภาคเรียนที่ 1/2557 และ 

2/2557 ดังนี้ 

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2557 

จํานวน 27 วิชา 

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2557 

จํานวน 31 วิชา 

มคอ3   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี ) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

- มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

มคอ.5 ภาคเรียนที่1/2557 

จํานวน 27 วิชา 

มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2557 

จํานวน 31 วิชา 

มคอ.5   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิน้สุดปการศึกษา 

- มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปการศึกษา 

มคอ.7   
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 

ทาน ประชุมรวมกันเพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด

ใน มคอ.3  

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาค

เรยีนที่ 1/2557  

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู 

2/2557  

-แบบทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา 

-แบบทวน

สอบขอสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

มคอ.7 

(2556)  

และ 

มคอ.7  

(2557)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

เนื่องจากในปการศึกษา 1/2557 

ห ลั ก สู ต ร ไ ด มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง

อาจารยประจําหลักสูตรรวมทั้ง

ไดรับอาจารยใหม 1 คน คือ ผศ.

ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ดังนั้น

ห ลั ก สู ต ร จึ ง ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร

ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อชี้แจง

เกี่ยวกับ มคอ.2 และรายละเอียด

ตางๆ ในการบริงานงานของ

หลักสูตรในลําดับตอไป 

 

 

 

 

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมในการ

ป ฐ ม นิ เ ท ศ

อาจารยใหม 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ก า ร พั ฒ น า

ต น เ อ ง ข อ ง

อ า จ า ร ย

ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี )  ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

ไมขอรับการประเมิน - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ไมขอรับการประเมิน - - - 

12 .  ระดับความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมขอรับการประเมิน - - - 

13.  .... ตามที่ระบุในมคอ.2 

 

    

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5   9  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   5  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  100  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน  9  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี(้ที่ดาํเนินการผาน)  100  
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การวิเคราะหรายวชิาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผดิปกต ิ มาตรการแกไข 

4212201 

เคมีวเิคราะห1 

 

 

 

 

 

 

 

1/2557 W=81.5%  ประชุมพิจารณาผล

การศึกษาของ

นักศึกษา  และให  

อ.ที่ปรกึษา

ประสานงานกับ

อาจารยผูสอน ถึง

สาเหตุการถอนของ

นักศึกษา 

1. นักศึกษาบางสวน

ตองการรักษาระดับผล

การเรยีน 

2. นักศึกษาบางสวนได

ถอนรายวิ ช านี้ ต าม

เพื่อนนักศึกษา 

3. นักศึกษาสวนที่

เหลือมีคะแนนเก็บนอย

จึงไดถอนรายวิชานี ้

4. นักศึกษาโดยสวน

ใหญถอนรายวิชานี้โดย

ไ ม ป รึ กษ า อ า จ า ร ย

ผูสอนและอาจารยที่

ปรึกษา 

1. ชี้แจงถงึ

ผลกระทบตอการ

เรยีนที่ไมเปนไป

ตามแผนอาจทําให

จบการศึกษาลาชา 

2. นักศึกษาควร

ปรึกษาอาจารย

ผูสอนและอาจารย

ที่ปรกึษากอนถอน

รายวิชาเรียน 

4212203  

เคมีวเิคราะห 2 

2/2557 W = 

55.6% 

ประชุมพิจารณาผล

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ใ ห 

อาจา รย ที่ ป รึ กษา

ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

อาจารยผู สอน ถึง

สาเหตุการถอนของ

นักศึกษา 

นักศึกษาบางสวนมี

คะแนนเก็บนอยจึงได

ถอนรายวิชานี ้

 

อ า จ า ร ย ผู ส อ น

มอบหมายงานให

นักศึกษาทํางาน

กลุมโดยการสรุป

เนื้อหาที่เรียนในแต

ละบทและสุ ม ให

ออกมานํ า เสนอ

หนาชัน้เรียน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผดิปกต ิ มาตรการแกไข 

4571401

แคลคูลัส 1 

1/2557 69.6% ประชุมพิจารณาผล

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ใ ห 

อาจา รย ที่ ป รึ กษา

ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

อาจารยผู สอน ถึง

สาเหตุการถอนของ

นักศึกษา 

นักศึกษาบางสวนมี

คะแนนเก็บนอยจึงได

ถอนรายวิชานี ้

 

อาจารยที่ปรึกษา

ป ร ะ ส า น ง า น

อาจารยผูสอนเพื่อ

หาแนวทางแกไข

ตอไป 

 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา (กรณีท่ีไมไดเปดสอน นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

** ในปการศึกษา 2557 จากรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาพบวาไมมีรายวิชาที่ไมไดเปดสอนในป

การศึกษา 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแตละ

วิชา) 

** ในปการศึกษา 2557 จากรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาพบวาไมมีรายวิชาทีส่อนเนือ้หาไมครบ 

 

คุณภาพการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ (นาํมาจากมคอ.5 

แตละวิชา) 

รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

554255      

1000308 กฬีาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

1/2557   อ. วสันต ยอดศรี กลุม 

09 (ไมแนบผลการ

ประเมิน) 
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รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

1500301 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 1/2557   ไมมีขอมูลอ. วิภาพรรณ 

นําอุทิศ 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 1/2557   อ. สรัช ดอกบัวแกว 

กลุม 02 เรยีนรวม (ไม

แนบผลการประเมิน) 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ชวีิต 

1/2557   อ.ศศลักษณ ทองขาว 

เรยีนรวมกลุม 05 (ไม

แนบผลการประเมิน) 

4131001 ฟสิกส 1 1/2557   ไมมีขอมูลอ.พิชญพิไล 

ขุนพรรณราย 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 1/2557  4.56  เรยีนรวม 564255 

4212202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1/2557   4.62  เรยีนรวม 564255 

4212203 เคมีวิเคราะห 2 1/2557   4.80   

4212204 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห 2 1/2557   4.70   

4212501 เคมีอินทรยี 1 1/2557   4.50   

4212502 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1/2557   4.41   

4213301 ชวีเคมี 1/2557   4.62   

4213302 ปฏิบัติการชวีเคม ี 1/2557   4.58   

4213401 เคมีอนินทรีย2 1/2557   4.65   

4213402 ปฏิบัติการเคมีอนนิทรีย 2 1/2557   4.78   

4331105 ชวีวิทยาพืน้ฐาน 1/2557   อ.วีรยุทธ ทองคง กลุม 

02 (ไมแนบผลการ

ประเมิน) 

564255      

2000302 สุนทรยีภาพของชีวติ 1/2557   กลุม 01 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการ

พัฒนาตน 

1/2557   กลุม 04 

2500303 วิถโีลก 1/2557   4.35  กลุม 05 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 

1/2557   กลุม 08 
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รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

2500309 เรยีนรูคุณธรรมนําชีวิต

พอเพียง 

1/2557 4.37  กลุม 22 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพ

ชวีิต 

1/2557   รศ. เทพกร พิทยานันท 

กลุม 09 (ไมแนบผล

การประเมิน) 

4211101 เคมี 1 1/2557 4.12  เรยีนรวม 564239กลุม 

04 

4212201 เคมีวิเคราะห 1 1/2557 4.56   

4212202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1/2557 4.62   

4212501 เคมีอินทรยี 1 1/2557 4.81   

4212502 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1/2557 4.82   

574255      

1500301 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 1/2557   ผศ. นติยา ธัญญ

พาณิชย กลุม 03 (ไม

แนบผลการประเมิน) 

1500303 ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 

1/2557   อ.ตะวนั รัตนประเสริฐ 

กลุม 05 (ไมแนบผล

การประเมิน) 

4211101 เคมี 1 1/2557 4.52   

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2557   ไมแนบผลการประเมิน 

4211701 เคมีกบัความปลอดภัย 1/2557 4.66  ไมแนบผลการประเมิน 

4331105 ชวีวิทยาพืน้ฐาน 1/2557   ไมแนบผลการประเมิน 

4331106 ปฏิบัติการชวีวิทยาพืน้ฐาน 1/2557 4.34   

4571401 แคลคูลัส 1 1/2557   ไมแนบผลการประเมิน 

554255      

1000308 กฬีาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

2/2557   อ.วสนัต  ยอดศรี 

เรยีนรวม กลุม 08 

1500304 ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 

2/2557 4.06  อ. มณี อนิทพันธ กลุม 

04 
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รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

2500302  วิถีไทย 2/2557   อ.ปารยพิรัชย จันเทศ 

เรยีนรวม กลุม 03 ไม

แนบผลประเมิน 

3563110 การเปนผูประกอบการ 2/2557   อ. ดาริกา ธรรมธาดา 

กลุม 07 ไมมีผลการ

ประเมิน 

4212203 เคมีวิเคราะห 2 2/2557 4.84   

4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 2/2557 4.69   

4212401 เคมีอนินทรีย1 2/2557 4.62   

4212503 เคมีอินทรยี 2 2/2557 4.88   

4213203 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ 2/2557 4.73   

4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดย

เครื่องมือ 

2/2557   4.70   

4213301 ชวีเคมี 2/2557   4.75   

4213501 สเปกโทรสโกปสาํหรับเคมี

อินทรีย 

2/2557   4.72   

4213601 เคมีเชงิฟสิกส 1 2/2557   4.44   

4213602 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 2/2557   4.41   

4213701 ภาษาองักฤษสําหรับเคม ี 2/2557   4.74   

4214301 เคมีอาหาร 2/2557   4.71   

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 4.76   

4581101 หลักสถิต ิ 2/2557   4.61   

564255      

200302 สุนทรยีภาพของชีวติ 2/2557   กลุม 02 ไมแนบ 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการ

พัฒนาตน 

2/2557   กลุม 04 ไมแนบ 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 2/2557   4.38  กลุม 04 

4131001 ฟสิกส 1 2/2557 4.70  กลุม 01 

4211103 เคมี 2 2/2557 4.76   

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2557 4.35   
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รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

4212203 เคมีวิเคราะห 2 2/2557 4.86   

4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 2/2557 4.78   

4212401 เคมีอนินทรีย1 2/2557   4.62   

4212402 ปฏิบัติการเคมีอนนิทรีย1 2/2557   4.86   

4212503 เคมีอินทรยี 2 2/2557   4.84   

4212504 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 2/2557   4.89   

4452102 เคมีสิ่งแวดลอม 2/2557   4.61   

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557   4.82   

574255      

1500304 ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 

2/2557   อ. Stephen Fein ไม

แนบผลการประเมิน 

2000302 สุนทรยีภาพของชีวติ 2/2557   อ. สหภสั อักษรถงึ 

2500311 อาเซยีนศึกษา 2/2557   4.54   

4131001 ฟสิกส 1 2/2557 4.70   

4131002 ปฏิบัติการฟสิกส 1 2/2557 4.66   

4211103 เคมี 2 2/2557 4.76   

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2557   4.35   

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557   4.82   

4571402 แคลคูลัส 2 2/2557   4.50   

 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 ทุกรายวิชาอยูในเกณฑดี สรปุไดดงันี ้

รายการประเมิน สูงสดุ ต่ําสดุ เฉลีย่ 

ภาคการศกึษา 1/2557  

ผลการประเมินโดยนักศกึษา 
4.82 4.12 4.47 

ภาคการศกึษา 2/2557  
ผลการประเมินโดยนักศกึษา 

4.89 4.01 4.45 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ยังมีนักศึกษาสวนนอย ทุจริตในการ

สอบรวมทั้งขาดความรับผิดชอบใน

การสงงานที่ไดรับมอบหมาย  

พู ด คุ ย กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห

ตระหนัก ในสิ่ งที่ กระทํ า 

พรอมทั้งมีมาตรการลงโทษ

ที่ชัดเจน 

ความรู ใ น บ า ง ร าย วิ ช า นั กศึ กษ า ยั ง ไ ม

สามารถเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอน 

ทําใหตองถอนรายวชิา หรือไมผานใน

รายวิชานั้น ๆ 

ให นั กศึ กษาจั บกลุ ม ติ ว 

พรอมทั้งใหแบบฝกหัดใน

การทบทวนเนือ้หามากขึ้น 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาบางสวนยังไมสามารถคิด  

วเิคราะหไดอยางเปนระบบ 

จัดการเรียนการสอนที่ให

นักศึกษาไดคิดวิ เคราะห

รวมกัน และใหอภิปราย

รวมกันในชัน้เรียนมากขึ้น 

ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุลและ

ความรับผิดชอบ 

โดยสวนใหญแลวนักศึกษาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบที่ดี 

 

ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ส ว น ส า ม า ร ถ ใ ช 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค

นและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถาน

การณแตยังขาดในสวนของทักษะการ

วิเคราะหเชงิตัวเลข 

ใน รายวิ ช าที่ ต อ งมี ก า ร

วิ เคราะห เชิ งตั ว เลข ให

แบบฝกหัดในการเรียนการ

สอนมากขึ้น 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

บัณฑิตที่จบปการศึกษา ....... จํานวน ....คน 

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



72 

 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑติจากผูใชบัณฑิต เทากับ ........ 

** หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคม ี(ปรับปรุง 2555) ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาตามรอบของ

หลักสูตร  

  

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

  จํานวนอาจารยใหม 1คน และไดรับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน การวัดและการ

ประเมินผลจํานวน    1 คน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

1. โครงการอบรมอาจารย

สายวิชาการ “การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนการสอน

อาจารยใหม” ประจาํป

การศึกษา 2557 

(16 กรกฎาคม 2557 ณ 

หองประชุมเล็ก VIP 

(หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ

ฯ) มหาวิทยาลยัราชภัฎ

สงขลา) 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย ไดทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ งาน

ทะเบียน ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายการ

ปฏิบัติงานและอื่น ๆ ของมหาวิทยาลยั ซึง่

สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

เรยีนการสอนสําหรับอาจารยผูสอน 

2. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ“การพัฒนา

ศักยภาพอาจารยเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการสอน” 

(21-23 กรกฎาคม 2557 

ณ หอประชุม 1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน เปด

โอกาสไดมีการแลกเปลี่ยน เรยีนรู ถายทอด

ความรูและประสบการณในการสอนเพือ่

นํามาใชในการพัฒนาศักยภาพดานการสอน

และการเสริมสรางใหบัณฑิตมีคุณภาพ 

3. โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “การจัดหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป” 

(30-31กรกฎาคม 2557 ณ 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ

ฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับความรู และมีความเขาใจเก่ียวกับการ

ปรับปรุงเนื้อหา สาระหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

การบรหิารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 
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กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

สงขลา) 

4. โครงการประชุมทบทวน

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพและประเมนิผล

ลัพธการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําป

การศึกษา 2556 

(20 พฤศจิกายน 2557 ณ 

หองประชุมพวงชมพู 

อาคารศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับความรู และมีความเขาใจมากขึ้น

เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

และการประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 และ

สามารถนํามาพัฒนาและปรบัปรุงการ

ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

 

5. การบรรยายพิเศษ 

“แนะนาํการศึกษาตอ

หลักสูตรปริญญาเอก (ดาน

วิทยาศาสตร)” โดย 

Macquarie University, 

Australia 

(19 พฤศจิกายน 2557 ณ 

หองประชุมคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

 

ไดรับทราบถึงขอกําหนด ขั้นตอนและ

คําแนะนําในการศึกษาตอหลกัสูตรปริญญา

เอก (ดานวิทยาศาสตร) จากเจาหนาที่ของ 

Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

6. โครงการสัมมนาเชงิ

ปฏิบัติการ “การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับความรู เพิ่มความเขาใจและทักษะ

เกี่ยวกับการดําเนินการจดัทํารายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3)รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงาน

ผลการดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ.5) 
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กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” 

(6-7 มกราคม 2558 ณ 

หองประชุม 1 อาคารศนูย

ภาษาและคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

รายงานผลดําเนนิงานของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

และรายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7)  

7. โครงการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ดานวิทยาศาสตร 

(ระหวางเดือนกุมภาพันธ-

เดือนมนีาคม 2558  

ณ หองประชุมคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับการ

สื่อสาร การเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู

ภาษาองักฤษ และการสืบคนขอมูลดาน

วิทยาศาสตร 

8. โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนประสบการณ

มุงสูการจดัการความรู 

(12 มีนาคม 2558 ณ หอง

ประชุม 10-103  

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา) 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

 

ไดแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเก่ียวกับการทําวจิัยและ

ผลงานวิชาการกับวทิยากรทีม่ีประสบการณ

และเปนผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการทั้ง

ตําแหนงรองศาสตราจารยและผูชวย

ศาสตราจารยของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

9. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “คลนิิกวิจัย” 

กิจกรรมยอยที่ 2 อบรมให

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

ไดรับความรูและมีความเขาใจในการเขียน

บทความวิจัยเพื่อเผยแพรตีพมิพใน

วารสารวิชาการ 
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กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

ความรูการเขยีนบทความ

วิจัยเพื่อเผยแพร เรื่อง 

“การเขยีนบทความทาง

วิชาการ : วิธีการเขยีน

งานวิจยัตีพิมพใน

วารสารวิชาการ” 

(27 มีนาคม 2558 ณ หอง

ประชุม 2 ชัน้ 4 ศูนยภาษา

และคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

10. โครงการ Road Show 

ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 

(27 มีนาคม 2558 ณ หอง

ประชุม 10-103 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

 

ไดรับทราบนโยบายและทบทวนการ

ดําเนินงานดานการประกันคณุภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

11. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการเสริมสราง

ความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 

(30 มีนาคม 2558 ณ หอง

ประชุม 10-103 คณะ

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ 

อาจารยเมสันต สังขมณ ี

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับความรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับตัว

บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษา ฉบับป

การศึกษา 2557 รวมถึงแหลงตรวจสอบ

เอกสารในแตละตัวบงชี้และวธิีการจัดเก็บ

เอกสารอางอิงประกอบ 
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กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

 

12. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ “การใช

เทคโนโลยีในการ

พัฒนาการเรยีนการสอน” 

(8 เมษายน 2558 ณ 

หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร 

202 อาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา) 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย ไดเรียนรูเทคนิคการใช Google Application 

ในการจัดการเรียนการสอนและการทํางาน 

 

13. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ “การผลิต

หนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คร้ังที่ 1” 

(29 เมษายน 2558 ณ หอง

ประชุม 10-103 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย ไดรับความรูและประสบการณจากวิทยากร

ในหัวขอ “การสรางแรงจูงใจและการบรหิาร

เวลาในการทํางานวิจัย” และไดแนวทางใน

การสราง ผลิต เผยแพรหนงัสือวิชาการ เพื่อ

นําไปพัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนา

ตนเอง 

14. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช

งานระบบ E-MOU” 

(15-16 มิถุนายน 2558 ณ 

หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร 

202 อาคารศูนยภาษาและ

ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

อาจารยชนรรค พงศอาทติย 

ไดรับทราบขั้นตอนและวิธีการกรอกขอมูล

ลักษณะออนไลนที่ใชในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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กิจกรรมท่ีจัด 

หรอืเขารวม 

รายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรทีเ่ขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา) 

15. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ “การผลิต

หนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คร้ังที่ 2” 

(19 มิถุนายน 2558 ณ หอง

ประชุม 10-103 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา) 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

 

ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูและแบงปน

ประสบการณจากวิทยากรและอาจารย

ผูเขารวมโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการใน

การผลิตหนงัสอืและตําราดานวิทยาศาสตร 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

1. มีการออกแบบหลักสูตรทีม่ีเนื้อหาทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอน 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เชน รายวิชาปฏิบตัิการ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

สงเสริมใหมีการจัดการเรยีนการสอนนอกสถานที ่

จุดท่ีควรพัฒนา 

มีขอจํากัดในการเลอืกเรียนรายวิชาเลอืก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เปดโอกาสและสนับสนนุใหนกัศึกษาไดเลอืกเรียนรายวิชาตามความสนใจ 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.5 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

5.1–1 คําสั่งมรภ.สข.ที ่3392/2553 

5.1–2 มคอ2 

5.1-3 รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

5.1–4  มคอ.5 

5.1–5 มคอ.7 

5.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557  

5.2–1 มคอ.2 

5.2–2 มคอ.3 

5.3-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 

5.3–1 มคอ.3 

5.3–2 มคอ.5 

5.3-3 มคอ.7 
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องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร) 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบรหิารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

นักศึกษาบางสวนไมสามารถ

เรียนไปตามแผนการเรียนปกติ 

โดยมีการยกเลิกรายวิชา  

มีผลทําใหนักศึกษาไมจบตามแผนที่

กําหนด 

1. สอนปรับพื้นฐาน 

2. สอนเสริม 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี

สวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (P) 

อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความ

เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาวางแผน

จัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี ้

-การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสงสวาง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนให

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-ก า ร จั ด สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ท า ง ด า น สื่ อ

โสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ 

โตะ เกาอี ้ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเครอืขาย 

wifiของมหาวิทยาลัย 

-การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่อ

อิ เ ลคทรอนิ กส ใ นสํ า นั ก วิ ทย บริ ก า ร  ห อ งสมุ ด ขอ ง

มหาวิทยาลั ย  ห อ งสมุ ดของคณะวิทยาศาสตร แล ะ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร(เคมี) 

การดําเนินการ (D) 

6.1-1  

รายงานการประชุม ครั้ง

ที่ 1/2558  

6.1-2  

ผลการประเมินความพึง

พอใจสิ่ งสนับสนุนการ

เรยีนรูฯ 

6.1-3  

ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ

เพิ่มเติม 

6.1-4  

แบบประเมินความพึ ง

พอใจของอาจารยและ

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรูตาง 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดมอบหมายให อ.ชนรรค พงศอาทิตย 

ทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ  อุปกรณตาง 

เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการการเรียน 

การสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยในสวนของเครื่องมือ

กําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละคร้ังของการเรียน 

การสอน และการทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการ

ทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผล

ความพึ งพอ ใจที่ มี ต อการ ใช สิ่ ง สนั บสนุนการ เรียนรู

หองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอ

การใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนา

คุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

จากผลการประเมินพบวาการดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนมี

ความลาชา จึงควรใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูประสาน

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูกับงานพัสดุคณะ 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการประเมินจะทราบไดวาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการ

เรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณไมเพียงพอ เชน hot 

plate, pH meter ดังนั้นหลักสูตรวิชาเคมีจึงรวมมือกับ

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต จัดหาอุปกรณดังกลาว

เพิ่มเติม โดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมิน

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความรวมมือของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดทําแบบ

การประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การดําเนินการ(D) 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษา

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบทั้งสองสวนกอน

เสร็จสิน้ภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 

จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวา

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู อยูในระดับ ปานกลาง คดิเปน 3.8 คะแนนและผล

การประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึง

พอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยู

ในระดับดี คดิเปน 4.01 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

มีหองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ ทางเคมีที่เพียงพอกับนักศกึษา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อจดัหาและพัฒนาหองปฏิบัติการฯ ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้ในดาน

ความทันสมัยของอุปกรณ คอมพิวเตอร ใหมีความเหมาะสมและพรอมใชงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

หลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง เชน GC, AA 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซือ้เครื่องมือเฉพาะทาง เชน GC, AA 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 3 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

6.1–1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มี.ค. 58การมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบ

ตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณตาง และหองปฏิบัติการ 

6.1–2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูฯ 

6.1–3 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 

6.1–4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูตาง 
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หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สาํรวจ) วันที่สาํรวจ .................................. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรจากผลการประเมนิ 

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

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

 

การประเมินจากผูมสีวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑติ) กระบวนการประเมิน 

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

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

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรจากผลการประเมนิ  

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

...................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดาํเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลา

ที่แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน หรือ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จ 

แผนพัฒนาอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน 

2558 

ผศ.เชาวนีพร ชพีประสพ 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

-มี ก า รจั ดทํ า แผนการพัฒนา

ค ณ า จ า ร ย ใ น ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ป

การศึกษา 

-มีโครงการพัฒนาคณาจารยใน

ดานการสอน  การทําบทบาท

หนาที่อาจารย  ทุกปการศึกษา 

-มีการจัดทําเอกสาร มคอ.3  และ  

มคอ.5  โดยผูสอนแตละรายวิชาใน

หลักสูตร  ครบทุกภาคเรยีน 

-มี เ อ ก ส า ร ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ส อ น ข อ ง

คณาจารยทุกรายวิชาในหลักสูตร  

ครบทุกภาคเรยีน 

แ ผ น ก า ร พั ฒ น า

คุณภาพผู เ รียนด าน

คว า มรู   คุณ ธร รม  

จริยธรรม  การปฏิบัติ  

และคุณลักษณะทาง

วิชาชีพ 

มิถุนายน 

2558 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ 

อ.ชนรรค พงศอาทิตย 

อ.เมสนัต สงัขมณ ี

-มีเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 

แตละรายวิชาในหลักสูตรครบทุก

ภาคเรียน 

-มีแผน/โครงการสงเสริมคุณภาพ

นักศึกษาดานความรู  คุณธรรม  

จ ริ ย ธ ร ร ม  ก า ร ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ

คุณ ลั กษณ ะ ทา งวิ ช า ชี พทุ กป

การศึกษา 

-มี ก า รดํ า เ นิ น กา รต า ม แ ผ น /

โครงการที่จัดทําไวทุกโครงการ 

-มี เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามแผนทุกโครงการ 

แผนการพัฒนา

คุณภาพการฝก

มิถุนายน 

2558 

ผศ.เชาวนีพร ชพีประสพ 

 

-มีการจัดหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพใหกับนักศึกษาทุกคนใน

หลักสูตรที่ไดออกฝกประสบการณ
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แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลา

ที่แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน หรือ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จ 

ประสบการณวชิาชพี วิชาชีพ 

-มีแผนและการดําเนินการตาม

แผนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

-มี ก า รป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ร า ย ง า น

คุณภาพการฝกประสบการณ

วชิาชพี 

แผนการพัฒนา

หลักสูตร 

   

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯลฯ) 

- 

2. ขอเสนอแนะในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธสีอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชา ฯลฯ) 

- 

3. กจิกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

- 

 

แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับป .......................... 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดวาจะสิ้นสดุแผน ผูรับผิดชอบ 
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บทท่ี 2 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน

คุณภาพภายในจํานวน 5 องคประกอบ จํานวน 12 กํากับมาตรฐาน 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  

   ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

   ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  องคประกอบที่ 4 อาจารย  

   ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

   ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

    - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

    - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

    - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

   ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

  องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  

                                           แหงชาติ 

  องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

   ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   

ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ 

วิทยาศาสตรและเทคโลโลยี ในปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประกอบที ่ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน ผาน 

2 บัณฑิต ไมขอรับการประเมิน 3.68 

3 นักศึกษา 2.67 3.00 

4 อาจารย 3.66 3.33 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 2.75 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 3.27 3.03 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนนประเมนิตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

  2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนนิงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตดัสนิจอง สกอ.ซึ่ง   

         การแปลผล 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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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

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   
  

 N/A   

ตัวบงชี้ที่ 2.2   
  

 N/A  

ตัวบงชี้ที่ 3.1   

 

3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2   

 

3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3   2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1   3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2   

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1  
 

 5 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
 

 5 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3  
 

 5 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.3   3 

ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 

3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2   

 

3 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 5.3   

 

3 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 
 

 

5 

ตัวบงชี้ที่ 6.1   
 

3 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.27 

ผลการประเมิน ด ี

 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ที่ คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1, 

2.2 
3.68 

N/A 

3 3 
3.1, 3.2, 

3.3 
- - 

3+3+2 = 

2.67 

     3       

 2.67 

4 3 
4.1, 4.2, 

4.3 
- - 

3+5+3 = 

3.66 

    3 3.66 

5 4 5.1 

5.2, 

5.3, 

5.4 

- 

3+3+3+

5 =3.5 

      4 3.50 

6 1 - 6.1 - 3 3.00 

ร

ว

ม 

13 7 4 2 
 

 

ผลการประเมิน 

 3+3+2+3

+5+3+3 

          7 

  3+3+

5+3 

       4   

 

3.27 
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=3.14 =3.50 

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอบัณฑิตในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

- 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดแข็ง 

1. อาจารยประจําหลักสตูรมผีลงานตีพมิพทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติจํานวนมาก 

2. อาจารยประจําหลักสตูรมกีารบรหิารงานแบบมสีวนรวมและประชุมเพื่อวางแผน กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานตีพมิพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสตูรทุกทานเขาสูตาํแหนงทางวิชาการและมีคุณวุฒทิางการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีขอจํากดัในการเลือกเรียนรายวิชาเลอืก 

2. ไมมีรายวิชาที่มีการบูรณาการในสวนของการเรยีนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. กระบวนการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูของรายวิชา 

4. จํานวนและเกณฑของตัวชีว้ัดใน มคอ. 2 หมวด 7  

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เปดโอกาสและสนับสนนุใหนักศึกษาไดเลือกเรยีนรายวิชาตามความสนใจ 

2. จัดใหมีรายวิชาที่มีการบูรณาการในสวนของการเรยีนกบัการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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3. ควรใชวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวชิาที่สามารถวัดผลที่

เกดิขึ้นกับนักศึกษาไดจรงิ 

4. ควรทบทวนจํานวนตัวชีว้ัดใน มคอ. 2 หมวด 7 ขอ 13 และ 14 ใหสอดคลองกับเกณฑที่ สกอ. กําหนด และ

การปฏิบัติงานจริงของหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสตูรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทางที่ทนัสมยั เชน GC, AA เปนตน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย เชน GC, AA เปนตน 

2. ควรมีการวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู โดยนําขอมลูปการศึกษาที่ผานมา มากําหนดและวาง

แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม 

 

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 √  √   

ตัวบงชีท้ี่ 1.1.11 √  √   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 √  √   
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย

คณะกรรมการ หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 NA 

 

4.57 ดีมาก 

พบขอมูลเพิ่มเติม

จากผลการสํารวจ

บัณฑิตในตัวบงชีท้ี่ 

2.1 และ 2.2 จาก

หลักสูตรเดิมกอน

ปรับปรุงเปน

หลักสูตรปจจุบนั 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 NA  2.78 ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  NA  3.68 ดี  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง  

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง  

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง 

มีระบบและกลไก

ของอาจารยที่

ปรึกษามีการ

ดําเนินการอยาง

เขมแข็งและ

ตอเนื่อง จงึสงผล

ใหอัตราการคงอยู

ของนักศึกษามี

แนวโนมทีด่ีขึ้น 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3 ปานกลาง 3 ปานกลาง  
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ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3 ปานกลาง 2 ปานกลาง 

ไมพบการประเมิน

กระบวนการ เชน 

การประเมิน/ตดิตาม

อาจารยทีไ่ปพัฒนา

ตนเองและนาํความรู

มาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

งบประมาณทีไ่ดรับ

การจัดสรรในการไป

พัฒนาตนเอง

เพียงพอหรอืไม 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ปรับเพิ่มคะแนนจาก 

0.6 เปน 0.8 ใน

ผลงานของ ผศ.ดร.

จารุวรรณ เนื่องจาก

เปนงานวิจยัที่

เผยแพรใน

วารสารวิชาการใน

ระดับชาติ ใน

ฐานขอมูล TCI กลุม 

1 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง 

พบวาการรายงานผล

การคงอยูของ

อาจารยมีอัตราการ

คงอยูดมีากถึงแมจะ

มีการปรับเปลี่ยน

อาจารยประจาํ
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ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หลักสูตรแตเปนการ

ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพใหแก

หลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 3.67 ด ี 3.33 ด ี  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 ปานกลาง 2 ปานกลาง 

ไมพบการปรับปรุงให

ทันสมยัตาม

ความกาวหนาใน

ศาสตรของสาขานั้นๆ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3 ปานกลาง 2 ปานกลาง 

การบูรณาการ

รายวิชากับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไมชัดเจน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 ปานกลาง 2 ปานกลาง 

การประเมิน

กระบวนการและการ

นําผลการประเมนิ

กระบวนการไป

ปรับปรุงไมชัดเจน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.5 ด ี 2.75 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชีท้ี่ 6.1 3 ด ี 2 ปานกลาง 

การประเมิน

กระบวนการและการ

นําผลการประเมนิ

กระบวนการไป

ปรับปรุงไมชัดเจน 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 3 ด ี 2 ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยทุก 3.27 ด ี 3.03 ด ี  
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ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบ 

 

 

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

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา จักรทอง) 

  ประธานกรรมการ 

 
 

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

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีะชัย แสงฉาย) 

   กรรมการ 

 
 

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

     (ผูชวยศาสตราจารยณัฐมน เสมือนคดิ) 

   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


			การพัฒนาหลักสูตร



