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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปการศึกษา 2558 

(1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

รายงานวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 



 



คํานํา 
 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 

ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 2)ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง

และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ3) ใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่

เหมาะสมตอไป 
 

 สาระสําคัญประกอบดวย บทนํา ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

หลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามป

การศึกษา 2558 เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนน

โดยรวม เทากับ 4.50อยูในระดับดีมากทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการ

ขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้

หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช

ในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
     (ผูชวยศาสตราจารยเชาวนีพร ชพีประสพ) 

     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

       30 กรกฎาคม 2559 

 
 



บทที่ 1   

บทนํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการ

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีกรรมการประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนกรรมการ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและกรรมการประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน มีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขาวิชาเคมี มีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรโดยมีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร รวมทั้งจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร นอกจากนี้กรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินภารกิจดานอื่น ๆ ครบทั้ง4 ดาน คือ การเรียนการสอน 

งานวิจัย การบริการวิชาการ และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยดานการบริการวิชาการ กรรมการ

ประจําหลักสูตรมีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่องเสมอมา 
 

 ในสวนของนักศึกษา หลักสูตรไดจัดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝก

ประสบการณวิชาชีพทางเคมีในแหลงฝกประสบการณตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกทองถิ่น 

รวมทั้ง หลักสูตรไดจัดโครงการศึกษาดูงานเปดโลกทัศนใหแกนักศึกษาเพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษาใหมากขึ้น 

ในสวนของการใหคําปรึกษาหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนใหคําแนะนําดานวิชาการและ

การดําเนินชีวิตแกนักศึกษาผานชองทางในการติดตอทีห่ลากหลายเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอ

มากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ สงผลใหนักศึกษาของ

หลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับ

หนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 เชน โครงการบานเคมีสูชุมชน ซึ่ง

เปนโครงการที่นักศึกษาไดออกบริการวิชาการทางดานเคมีใหแกนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่นอกมหาวิทยาลัย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรยีนไดสามารถเรียนรูการใชอุปกรณวิทยาศาสตรทางดานเคมี เปนการเพิ่มศักยภาพและ

แรงจูงใจในการที่จะเรยีนรูทางดานเคมีใหมากขึ้น รวมทั้งเปนการฝกปฏิบัติจริงทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณ

ตรงสามารถนําความรูจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในการทํางานตอไป 
 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน หลักสูตรจัดสาระของรายวิชาในหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

ออกแบบหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอน รวมทั้งมีการนําความรูจากงานวิจัย 

การอบรม สัมมนาทางวิชาการ มาประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 
 

  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรมีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีหนังสือ ตํารา เอกสารตัวอยางงานวิจัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ฐานขอมูลตาง ๆ สื่อ วิดีทัศนและผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา 

อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 

 
 



หนา 2 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

 1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

  1.1.1 รหัสและชื่อหลักสตูร  

    รหัส : 25491641100851 

    ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science in Chemistry 

  1.1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (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 รูปแบบของหลักสตูร 

    1) หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

    2) หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

    3) รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

    4) ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

    5) ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

  1.1.6 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

     เปดสอนภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2555 

     ไดพจิารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

     ในการประชุมคร้ังที1่/2555 เมื่อวันที ่27 มกราคม พ.ศ.2555 

     ไดรับอนมุัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  

     ในการประชุมคร้ังที1่/2555 เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 

  1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปการศึกษา 2556 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

    1) นักวิทยาศาสตร นักวิจัยทางเคมีและสาขาที่เก่ียวของ 

    2) ครูอาจารยและนักวิชาการ 

    3) พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ และสารเคมี 

    4) ประกอบอาชีพสวนตัวและอาชีพอื่น ๆ เชน ครูสอนพิเศษ ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม เปนตน 
 

 1.2 จํานวนนักศึกษา 
  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุน 1 (1/2555) 35 19 16 16 11 

รุน 2 (1/2556) 0 37 22 21 21 

รุน 3 (1/2557) 0 0 18 15 13 

รุน 4 (1/2558) 0 0 0 20 20 
  

 1.3 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 

มคอ. 2 ปจจุบัน หมายเหต ุ

1. อาจารยจิรภา คงเขียว  1. ผูชวยศาสตราจารยเชาวนพีร  

ชพีประสพ 

ในป การศึ กษา  2557 

ห ลั ก สู ต ร ไ ด มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

คุณสมบัติ เปนไปตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ที่

กําหนดโดยสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษาแหงชาติ โดย

ไดจัดทํา สมอ.08 ไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแหงชาติ 

และไดรับการอนุมัติใน

วันที่ 28 กันยายน 2558 

2. ผูชวยศาสตราจารยเชาวนพีร  

ชพีประสพ 

2. ผูชวยศาสตราจารยดร.จารุวรรณ 

สุจรติ 

3. ผูชวยศาสตราจารยดร.จารุวรรณ 

สุจรติ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วภิาพรรณ  

คงเย็น 

4. อาจารยเมสันต สงัขมณ ี 4. อาจารยเมสันต สังขมณ ี

5. อาจารยชนรรค พงศอาทติย 5. อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 

 

 

 

  

 

 
 



หนา 4 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยดร.ทวีสิน นาวารัตน 

2. อาจารยจริภา คงเขียว 

3. อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน 

4. อาจารยระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

5. อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย 

6. อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

7. อาจารยนันทิยา เปาทอง 
 

2. สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปที่ผานมา(ปการศึกษา 2557) 
 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้
คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 3.68 ดี 

3. นักศึกษา 3 3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย 3 3.33 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2.75 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 2.00 ปานกลาง 

รวม 14 3.03 ด ี
 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมตามองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปที่ผานมา 
 

และการนําผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 
 

องคประกอบ การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในปการศึกษา 2557 

การประเมินคุณภาพการศกึษา 

ภายในปการศึกษา 2558 

องคประกอบที1่  

การกํากับมาตรฐาน  

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทาน อาจารย

ทั้ ง  5ทาน มีคุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี ในสวนของการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดหลักสูตร

ไดวางแผนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง

จะเริ่มปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2559 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบ การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในปการศึกษา 2557 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในป

การศึกษา 2558 

องคประกอบที่ 2   

บัณฑิต 

 

พบขอมูลเพิ่มเติมจากผลการสํารวจ

บัณฑิตในตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 จาก

ห ลั ก สู ต ร  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2549 

(หลักสูตรเดิมกอนปรับปรุ ง เปน

หลักสูตรปจจุบัน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ า ง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่

สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ห ลั ก สู ต ร พ บ ว า

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจ

อยูในระดับ 4.45 คะแนน ซึ่งเปนระดับคะแนนที่

ใกลเคียงกับความพึงพอใจในปการศึกษา 2557 

แตในสวนของผลการสํารวจภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

พบวาบัณฑิตทุกคนมีงานทําคดิเปน 5 คะแนนซึ่ง

เปนคะแนนที่สูงกวาปการศึกษา 2557 (2.78 

คะแนน) เนื่องจากหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา

ไดแจงรายละเอียดและขั้นตอนในการสํารวจ

ภาวะการมีงานทําแกนักศึกษากอนสํา เร็จ

การศึกษา รวมทั้งไดใชระบบอาจารยที่ปรกึษาใน

การติดตามบัณฑิตทุกคน 

องคประกอบที่ 3   

นักศึกษา 

 

มีระบบและกลไกของอาจารยที่

ป รึ กษามี ก า รดํ า เ นิ นกา รอย า ง

เขมแข็งและตอเนื่อง จึงสงผลให

อั ตราการคงอยู ของนั กศึกษามี

แนวโนมที่ดีขึน้ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดทําระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 

โปรงใส โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรในการคัดเลือกนักศึกษาในขั้นตอนการ

สอบสัมภาษณ รวมทั้งไดมีการแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตร มีการ

ดําเนินการอยางเขมแข็งและตอเนื่อง จึงสงผลให

อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีขึ้น

นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและ

คณะจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบที่

หลากหลายเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 



หนา 6 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบ การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในปการศึกษา 2557 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในป

การศึกษา 2558 

องคประกอบที่ 4   

อาจารย 

 

-ไมพบการประเมินกระบวนการ เชน 

การประเมิน/ติดตามอาจารยที่ไป

พัฒนาตนเองและนํ าความรู ม า

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใน

การไปพัฒนาตนเองเพียงพอหรอืไม 

-ปรับเพิ่มคะแนนจาก 0.6 เปน 0.8 

ในผลงานของ ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 

เนื่องจากเปนงานวิจัยที่เผยแพรใน

วารสารวิชาการในระดับชาติ ใน

ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

-พบวาการรายงานผลการคงอยูของ

อาจารยมีอัตราการคงอยูดีมาก

ถึงแมจะมีการปรับเปลี่ยนอาจารย

ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร แ ต เ ป น ก า ร

ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก

หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี

กระบวนการกํากับ และติดตามอาจารยที่ไป

พัฒนาตนเอง และนําความรูมาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารยทุกทาน

จัดทํารายงานผลการนําความรูจากการพัฒนา

ตนเองมาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ ในสวน

ของงบประมาณทีห่ลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา

จัดสรรใหอาจารยทุกทานไปพัฒนาตนเอง 

ถึงแมวางบประมาณที่ตั้งไวใหอาจารยจะไมมาก

นักเนื่องจากงบประมาณของโปรแกรมวิชาที่มี

จํากัด แตทางหลักสูตรและโปรแกรมวิชาได

นําเสนอปญหาดังกลาวตอคณะโดยทางคณะ

ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให

อาจารยทุกทานไดสามารถไปพัฒนาตนเองได

อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งอาจารยทานใดมี

ความประสงคจะเขารวมนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ ทางคณะก็จะสนับสนุนงบประมาณใน

การเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้ งหมด ตาม

ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง 

ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ 

องคประกอบที่ 5   

หลักสูตร การเรียน

การสอน  

การประเมินผูเรียน 

 

-ไมพบการปรับปรุงใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรของสาขา

นั้นๆ 

-การบูรณาการการเรียนการสอน

กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม

ชัดเจน 

-การประเมินกระบวนการและการ

นําผลการประเมินกระบวนการไป

ปรับปรุงไมชัดเจน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมี

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษา

แหงชาติมีการออกแบบหลักสูตรที่มี เนื้อหา

ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรทางเคมี 

โดยมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนและ

นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตร มี

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 

กา ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ส อ น ที่ มี วุ ฒิ ก า รศึ กษ า ที่

สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 7 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบ การประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในปการศึกษา 2557 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในป

การศึกษา 2558 

  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่

หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สง เสริมทักษะการ เรียนรู ด วยตนเองของ

นักศึกษา ใหผู เรียนได เรียนรูทั้ งในและนอก

หองเรียน รวมทั้งนําผูมีประสบการณทางวิชาการ

หรือวิชาชีพภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

เรียนการสอนอาจารยประจําหลักสูตรมีการทํา

วิจัยอยางตอเนื่อง และนําการเรียนการสอนมา

บูรณาการกับงานวิจั ยและการทํ านุบํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งหลักสูตรมีระบบและ

กลไกประเมินผูเรียนที่มีความชัดเจน ครบถวน

เหมาะสมทุกกระบวนการนอกจากนี้หลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา

ใหมอยางตอเนื่อง 

องคประกอบที่ 6   

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

การประเมินกระบวนการและการนํา

ผลการประเมินกระบวนการไป

ปรับปรุงไมชัดเจน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ร วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งประชาสัมพันธให

อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาไดรับ

ทราบเพื่อเขาทําแบบประเมินผานระบบออนไลน

ของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย โดยจากผลการ

ประเมินพบวาทั้งอาจารยประจําหลักสูตรและ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูในระดับดี ถึงดีมาก ซึ่งเปนผลใหหลักสูตร

สามารถนําผลการประเมินมาพิจารณาในการ

ดําเนินการในปการศึกษา2559ใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 8 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไดวิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตรจาก มคอ.7 

ระหวางป พ.ศ. 2555-2558 และนํามาวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในทุกๆ ดาน ทั้งดานนักศึกษา 

อาจารย หลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาที่เดนชัดในปการศึกษา 2559 

คือ การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยหลักสูตรไดเริ่มดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมในหลาย ๆ รูปแบบ เชน การปรับโครงสราง

และลดหนวยกิตตลอดหลักสูตร การปรับเปลี่ยนแผนการเรียนใหสอดคลองกับจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความ

เหมาะสม ใหทันสมัยและกาวหนาในศาสตรของเคมี รวมทั้งการเพิ่มรายวิชาใหมที่เปนการเตรียมความพรอมแก

นักศึกษาในการกาวสูมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีคุณลักษณะพึง

ประสงคตามปรัชญาของหลักสูตรโดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี ้
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลา 

ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

หรอื เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการได 

นักศึกษา 

-แผนการรับนักศึกษา 

-แผนการเตรียมความพรอม 

-แผนการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

-แผนการพัฒนาศั กยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 

 

มิถุนายน 2558 

กรกฎาคม 2559 

ตลอดปการศึกษา 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

แ ล ะ อ า จ า รย ป ร ะ จํ า

โปรแกรมวิชา 

 

 

สําเร็จตามแผน 

สําเร็จตามแผน 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

 

อาจารย 

-แผนพัฒนาอาจารย 

ตลอดปการศึกษา  อยูในระหวางการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 9 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลา 

ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

หรอื เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการได 

หลักสูตร การเรียนการสอน 

แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

-ยกรางหลักสูตรครั้งที่ 1 

-วิพากษหลักสูตร 

-นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

-นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ 

วิชาการ 

-นําเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

-นําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2559 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 

วันที่ 22 กรกฎาคม2559 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม2559 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 

วันที่ 17 กันยายน2559 

 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

สําเร็จตามแผน 

สําเร็จตามแผน 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

อยูในระหวางการดําเนินการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

-แผ น จั ด สิ่ ง ส นั บ สนุ น ก า ร

เรยีนรูใหเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน 

 

มิถุนายน 2558 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

แ ล ะ อ า จ า รย ป ร ะ จํ า

โปรแกรมวิชา 

 

สําเร็จตามแผน 

 

 

 



บทที่ 2 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดับหลักสตูร 

 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร      

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ

ดังกลาว 4 ขอ ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  ผศ.สุภาพร สุขจนัทร   086-6043009 
 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 จํานวนกรรมการประจาํหลักสตูร 
 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ไ ม น อ ย กว า  5 คน แ ล ะ เ ป น อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร

ไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําจําแนกตาม

ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 10 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการประจําหลักสูตร 
 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงกรรมการประจําหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา 

3. ตองทําหนาที่ เปนกรรมการประจํ า

หลักสูตรที่ระบุไวหลักสูตรใดหลักสูตร

หนึ่งเทานั้นโดยมีคุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ หรอือาจารยผูสอน 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อ นุ มั ติ /ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใช

งานในปที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป 

ประกาศใชในปที่ 8) 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 11 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

 หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 แหงชาต ิ
 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตัวบงชี ้TQF ขอ 1 – 5 ตองดําเนินการ 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1 – 12 ไดแก 

1. กรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติ ดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยาง

นอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิน้สุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

1. รายชื่อกรรมการประจําหลักสูตรและมีการ

กําหนดบทบาทและหนาที่อยางชัดเจน 

2. รายงานการประชุมกรรมการประจํ า

หลักสูตร ซึ่งแสดงรายชื่ออาจารยผูเขารวม

ประชุมโดยจัดประชุมกรรมการประจํา

หลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. รายงานสรุปจํานวนกรรมการประจํา

หลักสูตรที่มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วา งแผน  ติ ดตาม  และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

4. รายงานสรุปการประชุมเพื่อวางแผน

ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร 



หนา 12 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่

แลว 

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกทาน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรยีนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกทานไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ1 

ครั้ง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหตรวจประเมิน

ตามปกติ แตไมนํามาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร“ผาน” หรือ “ไมผาน” ตามองคประกอบที่ 1 การ

กํากับมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 13 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ปริญญาตร ี
 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนกรรมการประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของกรรมการประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 14 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง

นอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

สูตรคํานวณ 
 

 

   คะแนนที่ได   = 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการ

สํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มี

ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการ

ประเมินความพึงพอใจ5 ดาน โดยหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยในแตละ

ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจรยิธรรม คะแนนเฉลี่ย 51.43 

2. ดานความรู  คะแนนเฉลีย่ 46.17 

3. ดานทักษะทางปญญา  คะแนนเฉลี่ย 48.00 

 
 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

ปการศึกษา 2557 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

 คะแนนเฉลี่ย 50.75 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและ 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 47.40 
 

หลักสูตรมีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

เทากับ 48.97 คดิเปนคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน เทากับ 4.45 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 19 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 11 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา รอยละ 57.89 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 48.97 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 4.45 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

คุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 

4.60 คะแนน 

คาเฉลี่ย 

4.57 คะแนน 

คาเฉลีย่ 

4.45 คะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 16 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
 

จุดแข็ง 
 

 1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีงานทํารอยละ 100  

 2. บัณฑิตสวนใหญทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 3. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 1. สรางความมั่นใจใหกับบัณฑิตในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 

 2. สงเสริมใหบัณฑิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 พัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู ทักษะทางปญญา 

และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 1. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี มีความรู 

ทักษะทางปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 

 2. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางความมั่นใจในการเขาสูอาชีพที่คณะหรือ

หนวยงานตาง ๆ จัดขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 17 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่

สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํา

นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ

ตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

พิเศษหรอืภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ โทรศัพท : 083-1709188 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนันทยิา เปาทอง โทรศัพท : 088-7829545  
 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของบณัฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสตูร 

 

 
 

 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา** 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 
 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

             จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
X 100 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                                100 
X 5 



หนา 18 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี มีบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 

19 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํา โดยบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําและสง

ขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิน้ 19 คนคดิเปนรอยละ 100 ซึ่ง

บัณฑิตมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งสิ้น19 คน คิด

เปนรอยละ 100 คดิเปน 5 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

โดยสํานักสงเสริมและวิชาการ

งานทะ เบียน  มหาวิทยาลั ย          

ราชภัฏสงขลา 

 

  

ขอมูลพื้นฐาน 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 19 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 19 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 18 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 1 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 

8. เงินเดือนหรอืรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 11,838 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืภายใน 1 ป รอยละ 100 
 

วิธกีารคํานวณ 
 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =  19 x 100  = รอยละ 100 

        19 
 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   =  รอยละ 100 x 5  = 5.00 คะแนน 

          100 
 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 19 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรี 

ที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 70 

คดิเปน 

3.50 คะแนน 

รอยละ 55.6 

คดิเปน 

2.78 คะแนน 

รอยละ 100 

คดิเปน 

5.00 คะแนน 
 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
 

จุดแข็ง 
 

 1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมมีีงานทํา รอยละ 100  

 2. บัณฑิตสวนใหญทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทําทุกคน และ

สามารถทํางานตรงสาขา 14 คน คิดเปน รอยละ 73.68 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 เนนความรูและทักษะทางเคมี ที่สามารถใชในการทํางานใหมากขึ้นเพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจ และเขาสู

การทํางานตรงสาขามากขึ้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 20 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
 

 1. บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีงานทํา รอยละ 100  

 2. บัณฑิตสวนใหญทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 3. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 1. สรางความมั่นใจใหกับบัณฑิตในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 

 2. สงเสริมใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึน้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 พัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู ทักษะทางปญญา 

และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 1. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี มีความรู 

ทักษะทางปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 

 2. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางความมั่นใจในการเขาสูอาชีพที่คณะหรือ

หนวยงานตาง ๆ จัดขึน้ 
 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.45 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 21 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที ่3  นักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ

แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ

ที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา

ที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา

ใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน 

และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กําหนดในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยชนรรค พงศอาทติย โทรศัพท : 084-1984004 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.ดร.ทวสีิน นาวารัตน โทรศัพท : 086-9111788  

  อาจารยจริภา  คงเขียว   087-3902472 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 22 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑการประเมิน  
  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รปูธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 23 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การรับนักศึกษา 
 

เปาประสงค(O) 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีไดนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ มีความ

พรอมที่จะศึกษาใหสําเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

 หลักสูตรและโปรแกรมวิชารวมกับมหาวิทยาลัยไดวางแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 

2558 ดังแผนภาพที่ปรากฏดานลาง  
 

 
 

 
(ที่มา : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
 

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจาํปการศกึษา 2558 



หนา 24 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

(ที่มา : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจาํปการศกึษา 2558 

รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 หลักสูตรมีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้
 

การวางแผน (P) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมประชุมวางแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 ในการประชุม

คณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรคร้ังที7่/2557ในดานตาง ๆ ดังนี ้
 

 1. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา 
 

  1.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณติศาสตร) 

  1.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด1 การรับเขาศึกษา 
 

 2. จํานวนรับนักศึกษา กําหนดรับจํานวน 40 คน แบงเปนประเภทสอบคัดเลือกตรง 20 คน และ

ประเภทสอบคัดเลือกกลุมภาค ี20 คน 
 

 3. การสอบ กําหนดใหมีการสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

  3.1 สอบขอเขียน สอบวิชาความรูพื้นฐานทั่วไป (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา)   

  3.2 สอบสัมภาษณ 
 

การดําเนินการ (D) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกับมหาวิทยาลัย ดําเนินการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 ดังนี ้
 

 1. ประเภทสอบคัดเลือกตรงรับนักศึกษา 20 คน มีผูมารายงานตัว จํานวน10 คน  
 

 2. ประเภทสอบคัดเลือกกลุมภาค ี
 

  2.1 รอบที่ 1 มีผูมารายงานตัว จํานวน 16 คน  

  2.2 รอบที่ 2 มีผูมารายงานตัว จํานวน  3 คน     
 

 3. ผูที่สอบผานขอเขียนจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ โดยหลักสูตรแตงตั้งตัวแทนอาจารยประจํา

หลักสูตรทําหนาที่สอบสัมภาษณ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

  3.1 บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  3.2 การใชภาษา 20 คะแนน 

  3.3 เจตคติตอวิชาชีพ 30 คะแนน 

  3.4 ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง  30 คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 26 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 จากการรับนักศึกษาทั้ง 2 ประเภท ไดจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 32 คน ซ่ึงไมเปนไปตามแผนที่กําหนดคอื 

จํานวนรับนักศึกษา 40 คน หลักสูตรจึงแจงความประสงคขอรับนักศึกษาเพิ่มไปยังคณะและมหาวิทยาลัย 

ตามลําดับ และจากการสอบสัมภาษณพบวา นักเรียนมีความรูนอยในวิชาเคมีและภาษาอังกฤษ หลักสูตรตอง

ปรับพื้นฐานในรายวิชาดังกลาว 
 

การประเมินผลการดําเนินการ(C)  
 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยประจําประชุมวางแผนในการประชุมคณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที7่/2558 เพื่อประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา ซึ่ง

เปนระบบและกลไกที่ปรับปรุงจากปการศึกษา 2557 โดยมีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น พบวาจากการรับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2558 ทั้ง 3 รูปแบบ มีนักศึกษามารายงานตัวทั้งสิ้น จํานวน 32คน (แตในวันเปดภาค

การศึกษา      มีนักศึกษามาเรียนจรงิทั้งสิ้น จํานวน 24 คน) ซึ่งในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษามารายงานตัว

ทั้งสิ้น 31 คน (แตในวันเปดภาคเรียน มีนักศึกษามาเรยีนจริงทั้งสิ้น จํานวน 19 คน) ดังแสดงในตาราง  
 

  
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

อัตราการเพิ่มขึ้น 

(รอยละ) 

แผนการรับนักศึกษา (คน) 40 40 - 

นักศึกษามารายงานตัว (คน) 31 32 3.22 

นักศึกษามาเรียนจริง 

ในวันเปดภาคการศึกษา (คน) 
19 24 26.31 

 

 อยางไรก็ตามจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษายังไมเปนไปตามแผนที่หลักสูตรกําหนด (แผนที่หลักสูตร

กําหนด คอื จํานวนรับนักศึกษา 40 คน) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 
 

 1. การลดลงของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร 

 2. ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม 

 3. มหาวิทยาลัยหลายแหงขยายฐานการรับเขานักศึกษาเพิ่มขึ้น  

 4. มีหลักสูตรเปดใหมเพิ่มมากขึ้น 

 5. ปญหาสุขภาพของนักศึกษา(ในกรณทีี่นักศึกษายายสถานศึกษากอนเปดภาคการศึกษา) 
 

 นอกจากนี้ อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวา ระบบ

และกลไกการรับนักศึกษานั้นมีความชัดเจน โปรงใส โดยกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนและกําหนดการ

ตาง ๆ ดังนี ้
 

 1. การประกาศวันเปดรับสมัคร ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่ง

ผูสมัครสามารถสมัครทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (http://www.skru.ac.th หรือhttp://regis.skru.ac.th)สง

หลักฐานมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและยึดวันประทับตราไปรษณีย ภายในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557  
 

 2. การชําระเงินคาสมัครผานธนาคารระหวางวันที่4-12 ธันวาคม พ.ศ.2557 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 27 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

 3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสถานที่สอบขอเขียนผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

(http://www.skru.ac.th หรือhttp://regis.skru.ac.th)วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

 4. สอบขอเขียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558  
 

 5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (http://www.skru.ac.th หรือ

http://regis.skru.ac.th)วันที่ 16 มกราคมพ.ศ.2558  
 

 6. สอบสัมภาษณณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

 7. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (http://www.skru.ac.th หรือ

http://regis.skru.ac.th) วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2558  
 

 8. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2558  
 

 โดยพบวานักศึกษาที่รับเขามานั้นมีคุณสมบัติสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรเนื่องจาก

หลักสูตรไดกําหนดวาผูเขารับการศึกษาไดตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หากไมเปนไปตามที่กําหนดจะตองเรียนปรับพื้นฐานเพื่อใหได

นักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 

เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็น

รวมกันวาระบบและกลไกการรับนักศึกษานั้นเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดี แตจํานวนนักศึกษาที่รับเขายังไม

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังนั้น ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรและโปรแกรมวิชารวมกับคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้นเชน การประชาสัมพันธผานสื่อในทองถิ่น

และการออกไปประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเปาหมาย (road show) เพื่อใหนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตร แนวทางการเรียน รวมถึงเมื่อสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรแลวจะสามารถไปประกอบอาชีพใดไดบาง ปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชาเพื่อประชาสัมพันธ

โครงสรางหลักสูตร กจิกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะจัดหา

ทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน 
 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

หลักสูตรและคณะไดรวมกันวางแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม ในรูปแบบการเรียนปรับพื้นฐาน

ทางดานวิชาการ และการจัดกิจกรรม เพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งดานวิชาการและดานการใชชวีิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดําเนินการดังนี้ 

 

 

 
 



หนา 28 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

เปาประสงค(O) 
 

นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและสามารถปรับตัวใหใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 
 

การวางแผน (P) 
 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมกอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2558โดยดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได

วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ดังนี ้
 

1.  เรยีนปรับพื้นฐานทางวิชาการ  เรยีนวิชาเคมี และวิชาคณิตศาสตร ใชเวลา 2 สัปดาห  

2.  จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม ดังนี้  

3.  กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมภาคปกติ และประชุมผูปกครอง  

        4.  กจิกรรม Sci& Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี5่8 

         5.  กิจกรรมกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci& Tech 2015)  

         6. กจิกรรมรับขวัญนองใหม มอบใบสีทอง สูรั้วSci& Tech 

         7. กจิกรรม Sci& Tech นั่งรถชมเมือง...ฟงเรื่องสงขลา  

         8. กจิกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
 

การดําเนินการ (D) 
 

         นักศึกษาใหมของหลักสูตร ไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา

ใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เพื่อเตรยีมพรอมสําหรับการเรยีนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี ้
 

 1. เรยีนปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
 

             หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการจัด

กิจกรรมเรียนปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 

ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเคมีและคณิตศาสตร ซึ่งนักศึกษาตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลการพัฒนาการทางวิชาการจากผลการทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนนั้นเห็นไดวานักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึน้ 
 

 2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาไดปรับตัวและทําความรูจักเพื่อนใหม ไดแก 
 

             2.1 กจิกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมภาคปกติ และประชุมผูปกครอง 
 

                   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม         

พ.ศ.2558 โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเพื่อเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร จัดระบบปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรกึษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 29 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

และผูปกครองในกรณทีี่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และอธิบายคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร

ใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจาก

นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนกูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษา

ไดทราบถึงระบบการลงทะเบียน แนวทางการเรียนไปตามโครงสรางหลักสูตร กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

รวมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพหลังจากการสําเร็จการศึกษา ซึ่งโดยสวนใหญผูปกครองใหความสนใจใน

เรื่องการประกอบอาชพี เชน จบการศึกษาแลวสามารถสอบบรรจุเปนขาราชการครูไดหรอืไม 
 

            2.2 กจิกรรมกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci& Tech 2015) 
 

                   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ จัดโครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (Sci& Tech 2015) (ปฐมนิเทศนักศึกษา) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เชิญวิทยากรมา

บรรยายในหัวขอเรื่อง รูจักคิด...ใชชีวติอยางนักศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการเรียนใหประประสบความสําเร็จ

ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ใหความรูเรื่องประกันคุณภาพ

การศึกษา แนะนําการใชหองสมุดและชี้แจงเรื่องสวัสดิการตาง ๆ เชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การประกัน

อุบัติเหตุ ทุนการศึกษา เปนตน ทําให นักศึกษามีความรูและเขาใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแนวทางการ

เรียนในระดับอุดมศึกษา สวัสดิการที่จะไดรับ อีกทั้ง นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ จากหองสมุดได 

(นักศึกษาสามารถอานเพิ่มเติมไดจากเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษา “รูจักคณะวิทยฯ...รูคิดสู

ความสําเร็จ”) 
            

            2.3 กจิกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
 

                   หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช

หองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยเชิญวิทยากรจาก         

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ 

สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการ  

หนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรมพบวา นักศึกษามีความเขาใจ และมีความ

ตระหนักในการใชอุปกรณและสารเคมีในหองปฏิบัติการมากขึ้น โดยพิจารณาจากการเรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการ พบวา ไมมีนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุ และทําเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรเสียหายเลย 
 

             2.4 โครงการ Sci& Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่58 
 

                   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ จัดโครงการ Sci& Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่58 

เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาใหมของ

หลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตวันที่ 21–23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามีโอกาส

ไดรวมกันทํากจิกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชัน้ป เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษาไดถูกละลายพฤติกรรม 

มีการเปดใจรับเพื่อนใหม มีความเห็นอกเห็นใจและมีความสมัครสมานสามัคคีมากขึ้น 
 



หนา 30 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

             2.5  กิจกรรม Sci& Tech นั่งรถชมเมือง...ฟงเรื่องสงขลา  
 

                   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ จัดโครงการ Sci & Tech นั่งรถชมเมือง...ฟงเรื่อง

สงขลา เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักเมืองสงขลามากขึ้น ทําใหนักศึกษา

สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดงายขึน้  
                   

             2.6  กจิกรรมรับขวัญนองใหม มอบใบสีทอง สูรัว้Sci& Tech 
 

                   หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ จัดกจิกรรมรับขวัญนองใหม มอบใบสีทอง สูรั้ว Sci & 

Tech เพื่อใหเกดิความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาใหม

ของหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมเมื่อวันที่ 8สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษามี

โอกาสไดเขารวมกิจกรรมฐานจากโปรแกรมวิชาตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออก

ในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับเพื่อน ๆ และรุนพี่ และมีการการรับขวัญนองโดยการมอบเข็มใบสีทอง Sci 

& Tech SKRU ซึ่งเปนสัญลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษาได

รูจักรุนพี่ตางโปรแกรมมากขึน้ รูสึกรักและผูกพันกับคณะ  
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

            อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น 

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พบวานักศึกษามีปญหาการตกออก การยกเลิกรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2557 อยางไรก็ตามพบ

ปญหาคอื 
 

                1.  นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของ

โครงการหรือกิจกรรม  

             2.  ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําใหเรียนปรับพื้นฐานไดเพยีง 2 วิชา ซึ่งยังมี

วิชาอื่น ๆ ที่ควรปรับพื้นฐานดวย เชน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนตนนอกจากนี้ ควรเสริมกิจกรรมที่ให

นักศึกษากับอาจารยในโปรแกรมวิชามีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น เพราะนักศึกษาจะไดมีความมั่นใจ ความกลาใน

การปรกึษาปญหาเรื่องการเรียนและเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเปนอุปสรรคตอการเรยีนการสอน ที่ทําใหไมสามารถจบ

การศึกษาตามแผนได 
 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

       อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดประชุมรวมกันในการประชุมคณาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่ 6/2558 โดยพิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในป

การศึกษา 2559 ดังนี้ 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 31 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

          1.  การสอนปรับพื้นฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะเปนครั้งแรก จากแตเดิมจัดโดย

หลักสูตรรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอมมาก

ขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม ดังนั้นควรดําเนินการปรับปรุงการสอนปรับ

พืน้ฐาน ดังนี ้

               1.1  ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ โดยคณะ เปนผูรับผิดชอบโครงการใน

ภาพรวม 

               1.2  ปรับพื้นฐานเคมี 1 วัน ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยหลักสูตรและโปรแกรมวิชาเปน

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

         2.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวใน

การเรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจํา

หลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง 
 

 3. จากผลการเรียนของนักศึกษาที่มีการยกเลิกและเรียนซ้ําในรายวิชาเคมี หลักสูตรจึงไดรวมมือกับ

คณะในการจัดโครงการสอนเสริม ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
 

 

 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-0-1 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่7/2557 

3.1-0-2 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่6/2558 

3.1-0-3 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่7/2558 

3.1-0-4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ Sci& tech Fun run คร้ังที ่1 

3.1-0-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะครั้งที่ 6/2558 

3.1-0-7 บันทึกขอความ งานรับเขานักศึกษา สนส. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

3.1-0-8 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอนปรับพื้นฐานเคมีโครงการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-9 ผลการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาเคมี รหัส 582455 

3.1-0-10 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2558 

3.1-0-11 ภาพถายกจิกรรมผูปกครองนักศึกษา 2558 พบอาจารยในโปรแกรมวิชา 

3.1-0-12 โครงการจัดกจิกรรมปรับความรูพืน้ฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-13 ภาพถายกจิกรรมปฐมนิเทศของคณะ 

3.1-0-14 คูมือการลงทะเบียนเรียน 

3.1-0-15 แบบบันทึกอาจารยที่ปรกึษา 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-0-16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษา โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี ่58 

3.1-0-17 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม และประชุม

ผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2558 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.1 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจน โปรงใส 

 2. นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลอืกเขามามีคุณสมบัตติรงตามความตองการของหลักสตูร 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากกวานี้ เชน รวมกับคณะจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวของกับ

เคมี ตามโรงเรยีนกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพืน้ฐานหรอืการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื ่อใหมีความสามารถในการเรียนรู ระดับอุดมศึกษาได

อยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรู ความสามารถ ในรูปแบบตา งๆ  ทั ้ง ก ิจ ก ร รม ใ น

หอง เรียนและนอกหอง เรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก

สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับ

ปรญิญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรอืการบรหิารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให

สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธแกบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยชนรรค พงศอาทติย โทรศัพท : 084-1984004 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.ดร.ทวสีิน นาวารัตน โทรศัพท : 086-9111788  

  อาจารยจริภา  คงเขียว   087-3902472 
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เกณฑการประเมิน  
  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี
 

เปาประสงค (O) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการควบคุม ดูแล ใหคําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวแกนกัศกึษาเพื่อให

อัตราการลาออกกลางคันลดลง  
 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาเคมีดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา

โดยมีระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 

การวางแผน (P) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
 

 1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแก

นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเคมี แตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาประจําปการศึกษา 2558 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการประชุม

คณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต และหลักสูตรครั้งที ่4/2558 
 

 2. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

ที่วางแผนไว 
 

การดําเนินการ (D) 
 

 หลักสูตรกํากับและติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งใน

ดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวย

แกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผลการเรียน 

การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจาก

อาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการหลักสูตรกํากับ 

และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการ

ใหคําปรึกษาไวเพื่อรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาพบวากระบวนการ

ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเปนผูใหนักศึกษาประเมินความพึง

พอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินเปนรายคณะ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรไดผลการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จึงควรปรับใหอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการใหนักศึกษาประเมินความ

พึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอีกชองทางหนึ่ง นอกจากนี้ไดมีการใชสื่อสังคมออนไลน (social network) โดยการ



หนา 36 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

สรางกลุมไลน (Line group) เพื่อใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยาง

รวดเร็วและนํามาใชจรงิเพื่อเปนชองทางในการใหคําปรึกษากับนักศึกษา  
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 

 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมไลนทําใหมีการประสานงานติดตอ

ระหวางอาจารยและนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้นทั้งดานการ

เรียนและเรื่องสวนตัว ทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดีขึ้นเชน มีการวางแผนการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปด

รายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพือ่ใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ  ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควร

ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหาประเมินความเสี่ยง 
 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

เปาประสงค (O) 
 

 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21เพื่อใหนักศึกษามี

คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและมีภาวะผูนํา มีความ

รับผิดชอบมีวินัย มีจิตอาสา มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ มีความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 

การวางแผน (P) 
 

 1. หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยวางแผนใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูแหง

ศตวรรษที่ 21  

 2. หลักสูตรรวมกับคณะวางแผนใหความรูแกอาจารยเก่ียวกับทักษะการเรยีนรูแหงศตวรรษที่ 21  

 3. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และกิจกรรมของ

นักศึกษา โดยนําทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 มาใช 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการ (D) 
 

 หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย ไดประชุมดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะในการดําเนิน

กิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 
 

 1. หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดโครงการใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง เรยีนรูชีวติในศตวรรษที่ 21เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

 2. หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและกลวิธีการพัฒนาการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหความรูแกอาจารยเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย

สามารถนําความรูท่ีไดรับมาจัดกระบวนการเรยีน การเรียนการสอน ในรายวิชาตาง ๆ เชน 
 

  2.1 ในรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา โดยเนนใหนักศึกษาไดวางแผนการทดลองกอนเขาทําปฏิบัติการ 

รวมกันสรุปและอภิปรายผลการทดลอง ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนหมูคณะ ภาวะ

ผูนําทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  2.2 ในรายวิชาบรรยาย ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะ

ดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 3. หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ในอีกหลาย ๆ โครงการ เชน  
 

  3.1 โครงการ Sci& tech มุงสูประชาคมอาเซียน ป 2558  

   ซึ่งจัดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
 

  3.2 โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยฯ Prince & Princess Freshmen Nigth 2015  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

  3.3 โครงการกฬีาสีภายใน “ใบสีทองเกมส” ครัง้ที่ 4  

   ซึ่งจัดขึน้ระหวางวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

  3.4 โครงการคณะวิทยสวยดวยมือเรา 

   ซึ่งจัดขึน้ระหวางวันที ่12-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และ ระหวางวันที่ 21-28 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

  3.5 กจิกรรมวันลอยกระทง  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

  3.6 โครงการสานสัมพันธไทยพุทธ-มุสลิม  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที2่9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

  3.7 โครงการแขงขันการทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหารทองถิ่น  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที1่4 มกราคม พ.ศ. 2559 
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ผลการดําเนนิงาน 

  3.8 โครงการกฬีาสานสัมพันธ ระหวางอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาชัน้ปที่ 3 

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที1่6มกราคม พ.ศ. 2559 
 

  3.9 โครงการเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนา...สูวิชาชพี 

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที3่0มกราคม พ.ศ. 2559 
 

  3.10 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะหเชงิตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที6่กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

  3.11 โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล Sci& Tech Fun Run ครั้ง 1  

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที5่ มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

  3.12 โครงการสัมมนาพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทํางาน (ปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา) 

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

  3.13 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมี Miss Rizza Cruz อาจารยจากประเทศ

ฟลิปปนส  

   ซึ่งจัดขึน้ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

  3.14 โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนเจดีย ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

   ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

  ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานี้สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ทางดาน

จิตอาสา ดานศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานการอยูรวมกันใน

สังคมเปนตน และสงผลใหนักศึกษาของหลักสูตรคือ นายศรัณย สุวรรณโณ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดรับเกียรติบัตร

รางวัลความประพฤติดี ประจําป 2559 จาก ฯพณฯศาสตราจารย(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตร ี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพระชินวงศสภา วัดพิชญญาติการาม เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยเปนการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษาผูมีความประพฤติและจริยธรรมดี ทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป และเฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

 4. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

  4.1 โครงการแขงขันกฬีาสานสัมพันธ พันธะเคมี (Chemistry Game) 

   ซึ่งจดัขึน้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
 

  4.2 โครงการเปดโลกทัศนใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต ภาคปกติ  

   ซึ่งเปนโครงการที่สามารถเสรมิสรางความรูแกนักศึกษานอกหองเรียนจัดขึ้นระหวางวันที่ 26-

29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดเพชรบุร ี
 

  4.3 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนสอบ  
 

  4.4 โครงการเปาแกว ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมความรูทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
 

 5. หลักสูตรรวมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบานเคมีสูชุมชน เพื่อใหนักศึกษาไดมีกระบวนการวาง

แผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได โดยมีอาจารยที่ปรึกษาชมรม 2 ทาน คือ อาจารย

จิรภา คงเขียว และอาจารยนันธิดา ลิ่มเสฏโฐ รวมทั้ง คณาจารยโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต ใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําในการดําเนินโครงการ 
 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 

 จากการประชมุรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรพบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนทีว่างไวและ

จากการประเมินโครงการโดยนักศึกษาพบวามีผลการประเมินอยูในเกณฑความพึงพอใจระดับมาก ถงึมากที่สุดใน

ทุกโครงการที่จัด โดยนักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น 

เปนไปตามเปาประสงคที่วางไว อยางไรก็ตามพบวานักศึกษาไดมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสนทนา

ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะนําไปใชในการสื่อสารไดจริง 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 โดยพบวาระบบและกลไกของการสงเสริมและพัฒนานักศึกษายังคงเหมาะสม จึงไมมีการปรับระบบและกลไก 

รวมทั้งโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สามารถเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาไดอยางเหมาะสม แตอยางไรก็ตามหลักสูตรสาขาวิชาเคมียัง

เห็นควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมบางกจิกรรมเพิ่มเติม เชน 
 

 1.  โครงการอบรม Communicative English for preparing to ASEAN for chemistry students 

 2.  โครงการอบรมเรื่อง Modern English Communication to ASEAN for chemistry students 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที4่/2558 

3.2-0-2 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําศึกษา 2558 

3.2-0-3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษา 

3.2-0-4 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 

3.2-0-5 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.2 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีกจิกรรมและโครงการที่หลากหลายที่สามารถสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหบรรลุคุณสมบตัิ

อันพึงประสงคของนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเคมีได 

 2. ระบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตร มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ดังตอไปนี้ 
 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยชนรรค พงศอาทติย โทรศัพท : 084-1984004 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.ดร.ทวสีิน นาวารัตน โทรศัพท : 086-9111788  

  อาจารยจริภา  คงเขียว   087-3902472 
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เกณฑการประเมิน 
   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการรายงานผล

การดําเนินงาน 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มี ผ ล ก า ร

ดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลั กสู ตรนั้ น ใน

ส ถ า บั น ก ลุ ม

เดี ยวกั น  โดยมี

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจั กษ ยืนยั น 

แ ล ะ ก ร รม ก า ร

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่

โ ด ด เ ด น อ ย า ง

แทจรงิ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษา 

ที่เริ่มใชหลักสูตร พ.ศ. 2555) 

จํานวนนักศึกษา 

รายงานตัว 

สิ้นสุด 

ภาคการศึกษา 

ที่ 1 

สําเร็จ 

การศึกษา 
คางจบ ออกกลางคัน 

รุน 1 (1/2555) 40 35 5 11 19 

รุน 2 (1/2556) 40 37 - 21 16 

รุน 3 (1/2557) 31 18 - 13 5 

รุน 4 (1/2558) 32 20 - 20 0 
 

ขอมูลนักศึกษา 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษา 

ที่เริ่มใชหลักสูตร พ.ศ. 2555) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุน 1 (1/2555) 35 19 16 16 11 

รุน 2 (1/2556) 0 37 22 21 21 

รุน 3 (1/2557) 0 0 18 15 13 

รุน 4 ( /2558) 0 0 0 20 20 
 

อัตราการคงอยู 
 

 นักศึกษาปการศึกษา 2555 คาดวาสําเร็จการศึกษา รอยละ 14.3 ออกกลางคัน รอยละ 54.3 มีอัตราการ

คงอยูคิดเปนรอยละ 45.7  

 นักศึกษาปการศึกษา 2556 ออกกลางคัน รอยละ 43.2 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 56.8  

 นักศึกษาปการศึกษา 2557 ออกกลางคัน รอยละ 27.8 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 72.2 

 นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 100 
 

 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากผลของจํานวนนักศึกษาออก

กลางคันลดลง และหลักสูตรไดทําการชี้แจงใหอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษารับฟงปญหาของนักศึกษาทั้งดาน

การเรียนปญหาสวนตัวและปญหาสุขภาพของนักศึกษาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยใชสื่อสังคม

ออนไลนดวย เพื่อหลักสูตรจะไดชวยนักศึกษาไดทันกอนจะพนสภาพนักศึกษาหรือลาออกกลางคันประกอบกับ

หลักสูตรไดรวมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐานและโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบปลายภาควิชาเคมีและ

คณติศาสตร เพื่อสรางความรูความเขาใจกอนสอบในรายวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

 คาดวามีผูสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที ่3 ปการศึกษา 2558จํานวน 5 คน ซึ่งอยูในกระบวนการสอบ

โครงงานวิจัย และแกไขรายงานโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 
 

 1. การจัดการหลักสูตร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.51  อยูในระดับมากที่สุด 

 2. อาจารยผูสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.68  อยูในระดับมากที่สุด 

 3. สภาพแวดลอมการเรียนรู  มีคะแนนเฉลี่ย 4.34  อยูในระดับมาก 

 4. การจัดการเรยีนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 อยูในระดับมากที่สุด 

 5. การวัดประเมินผล  มีคะแนนเฉลี่ย 4.60  อยูในระดับมากที่สุด 

 6. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน    มีคะแนนเฉลี่ย 4.57      อยูในระดับมากที่สุด 
 

 ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยในทุก ๆ ดาน เทากับ 4.55 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (ถาม)ี 
 

 ในปการศึกษา 2558 ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนว

การใชชีวติ และการจัดการขอรองเรยีน พบวามีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจํานวน 42 คน มีขอรองเรียน ตอการ

จัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอน เครื่องมือ อุปกรณ สภาพหองเรียน และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

จํานวน 9 คน แตไมปรากฏรายละเอียดในแตละขอรองเรียน สําหรับนักศึกษาจํานวน 33 คน ไมมีขอเสนอแนะ 

หรือขอรองเรียนใด ๆ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใชชีวติ ดังนี้ 
 

 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใชชีวิต  

  มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ระดับพึงพอใจมาก 
 

 2. ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรยีน  

  มีคะแนนเฉลี่ย 4.69  ระดับพึงพอใจมาก 
 

 อยางไรก็ตาม ทางหลักสูตรไดจัดทําแนวทางแกไข โดยกรรมการหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาประชุม

รวมกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตร

ครั้งที่2/2559โดยจากที่ประชุมมีมติวา ใหอาจารยผูสอนทุกทานสํารวจเครื่องมือและอุปกรณจําเปนพื้นฐานตอ

การเรียนการสอน รวมทั้งสภาพหองเรียนที่สอน วามีความพรอมหรือไมอยางไร สรุปสงมายังโปรแกรมวิชา เพื่อ

โปรแกรมวิชาจะไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะใหดําเนินการตอไป 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนของหลักสูตร 

3.3-0-4 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที2่/2559 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน  
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.3 

จุดแข็ง 
 

 1. นักศึกษามีอตัราคงอยูเพิ่มขึ้น 

 2. หลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรกึษาของหลักสูตรทีม่ีประสิทธภิาพ  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 ทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ภายในเวลาที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ําเปนระยะ ๆ เพื่อใหนักศึกษา

สามารถเรียนไปตามแผนการเรียน และสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลาย 

 2.  หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกในการรับนักศึกษาเปนไปตามระบบมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 3.  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวชิาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 4.  หลักสูตรมีนักศึกษาไดรับรางวัลดานความประพฤติในระดับชาติ จํานวน1 คน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 1.  หลักสูตรไดกําหนดการจัดศึกษาดูงานและใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติในรายวิชาตางๆ กับสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

 2.  หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแสดงความสามารถทางดานวิชาการ 

 3.  หลักสูตรควรสงเสรมิใหนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ภายในเวลาที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ําเปนระยะ ๆ เพื่อใหนักศึกษา

สามารถเรียนไปตามแผนการเรียน และสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.33 
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องคประกอบที ่4  อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบรหิารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและ

ของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ ตองมีระบบ

การบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื ่อใหไดอาจารย          

ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยที ่ม ีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร และ

กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย ใน

การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบรหิารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ          

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดาน

คุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของอาจารยเพื่อสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
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เกณฑการประเมิน  
  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 

เปาประสงค (O)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวชิา 

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา กําหนดคุณสมบัตอิาจารย 

ที่สอดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร 

เสนอขออัตรากําลังผานคณะและมหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัครโดยขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตรวจสอบคณุสมบัติ และแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร 

ดําเนนิการคัดเลือกอาจารย

ปฐมนเิทศอาจารยใหม 

ปรับปรุง 

เมื่อไมเปนไปตามเกณฑ 

วิเคราะหแผนอัตรากําลัง 

กลไก ระบบ 



หนา 50 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การวางแผน (P) 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต วิเคราะห

อัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อใหอตัรากาํลงั

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 20 : 1 โดย

เสนอประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ง

ระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขา

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ 6 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปรญิญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป 

หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 

เดือน 
 

 2. ประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ภายใตขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ 6 การจัดหา

และคัดเลือกบุคลากร) 
 

 3. ดําเนินการสอบทั้งสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ

ขอเขียนและสอบสัมภาษณ และประกาศผลทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การดําเนินการดังกลาว

หลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบขอเขียน และสอบ

สัมภาษณ  
 

 4. ปฐมนิเทศอาจารยใหม โดยอาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานใน

องคกร และดานอื่น ๆ ตามภารกิจของหลักสูตรและโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชาจะแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง

อาจารยใหม เพื่อคอยใหคําแนะนํา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียน

การสอน งานดานวิจัย งานดานการบรกิารวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่น ๆ 

(ตามแบบรายงานการประเมินตนเอง)โดยกรรมการประเมินระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะเปนรายบุคคลนอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรมสัมมนาของมหาวิทยาลัยซึ่งไดจัดอบรม

ใหแกอาจารยใหมพรอมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูและฝกทักษะการสอน รวมทั้งเปดโอกาสใหอาจารยใหม

ไดทําความรูจักระหวางอาจารยใหมตางคณะ เพื่อเปนการสรางเครือขายและความรวมมือในอนาคต 
 

 5. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําประชุมรวมกันในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชา

เคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตรวาครบถวน

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

 

 

 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 51 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการ (D) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการรับและตั้งตั้งอาจารยประจําหลักสูตรโดยใชระบบที่ปรากฏขางตนมา

ตั้งแตปการศึกษา 2555 โดยไดแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทานคือ  
 

 อาจารยจริภา คงเขียว   ประธานหลักสูตร 

 ผูชวยศาตราจารยเชาวนีพร ชีพประสพ อาจารยประจําหลักสูตร 

 ผูชวยศาตราจารยดร.จารุวรรณ สุจริต อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยเมสันต สังขมณี   อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 
 

 ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ไดผานขั้นตอนตาง ๆ ตามระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยกรรมการประจําหลักสูตรชุดนี้ดํารงตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2555-2557 แตในชวงกลาง           

ปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 

 ผูชวยศาตราจารยเชาวนีพร ชีพประสพ        ประธานหลักสูตร 

 ผูชวยศาตราจารยดร.จารุวรรณคําแกว อาจารยประจําหลักสูตร 

 ผูชวยศาตราจารยดร.วิภาพรรณ คงเย็น       อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยเมสันต สังขมณี   อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยชนรรค พงศอาทิตย            กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 
 

 โดยอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ไดผานขั้นตอนตาง ๆ ตามระบบการรับและแตงอาจารยประจํา

หลักสูตรเชนเดียวกัน แตในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไมมีการรับและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหม 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตทบทวนระบบการรับและแตงตัง้

อาจารยประจําหลักสูตรตามแผนงานที่ไดจัดทําไวเปนประจําทุกตนปการศึกษา (2556-2557) ซึ่งจากการ

ประเมินผลการดําเนินงานในปการศึกษาดังกลาวพบวาระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามขัน้ตอน

ที่วางไว แตเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรปรากฏวายังไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

อาจารยประจําหลักสูตรในดานของคุณวุฒิ (ระดับปริญญาเอก) ของอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากในชวงป

การศึกษา 2556-2557 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจําเปนตองไปเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาในชวงตนไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานเชนใน

ปจจุบัน ดังนั้นเมื่อทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ชัดเจน ทางหลักสูตรจึงไดพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรอยางจริงจัง จึงไดมีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยจิรภา คงเขียวเปนผูชวยศาตราจารย               

ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย

ศาสตราจารย เขามาเสริมศักยภาพของหลักสูตร จึงทําใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่ 5/2558 อาจารย

ประจําหลักสูตรไดทบทวนระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตามแผนงานที่ไดจัดทําไว ซึ่งจากการ

ประเมินผลการดําเนินงานพบวาการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนที่วางไวในระบบอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี

กลไกการที่คอยขับเคลื่อนรวมกันตั้งแตระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัย และจากระบบ

การทํางานดังกลาวทําใหหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 20 : 1 รวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรง

ตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐานกําหนด  
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 จากการพิจารณาระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรพบวาเปนระบบและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพสามารถทําใหหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติดังนั้นหลักสูตรจึงยังคงใชระบบและกลไกดังกลาวในการ

ดําเนินงานตอไป รวมทั้งไดมีการพิจารณาแผนพัฒนากรอบอัตรากําลัง และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย (ลา

ศึกษาตอ) เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2559 พรอมกันนี้ไดสนับสนุนใหอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานเขารวมกิจกรรม/โครงการ การผลิตผลงานวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย และ

สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานผลิตผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึน้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการบริหารอาจารย 
 

เปาประสงค (O)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการบริหารอาจารยที่ไดมาตรฐาน 

 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการ

ดําเนินงานดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการบริหารอาจารย  
 

 
 
 

 

ภาระงานดานการสอน 

- กําหนดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และ  

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) กอนเปดภาคการศึกษา 
- กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และ  

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6)  

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
- กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 
ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา (แตงตัง้เปนอาจารยที่ปรึกษา นิเทศนักศึกษา) 
ภาระงานตามพันธกิจอื่น  (การวิจัย การบรกิารวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
ภาระงานอื่น (งานประกันคุณภาพ งานแผน งานงบประมาณ งานพัสด)ุ 
การพัฒนาตนเอง (ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนาวิชาการ ตีพิมพบทความ)  
 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

ชี้แจง บทบาท ภาระหนาที่ของ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

กํากับ ติดตาม ทบทวน การบริหารอาจารย 

วิเคราะห สรุปผล ปรับปรุงผลจากการประเมิน 

สํารวจความพึงพอใจของอาจารย 

แบบสํารวจความพึงพอใจ 

ของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตอการบริหารหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 

ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 

ประชุมเพื่อวางแผน ทบทวน บทบาทหนาที่ 

ของอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ กลไก 



หนา 54 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P)  
 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยประจํา ประชุมวางแผนเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารย

ประจําหลักสูตรจากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจาก

รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ 

ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3และ มคอ.5) งานวิจัยงานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจาก

การฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 
 

 2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 

พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและ

พัฒนาอาจารย  
 

 3. อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดบทบาทหนาที ่ชี้แจงและกําหนดกรอบระยะเวลาสําหรับงานที่อาจารย

ประจําหลักสูตรตองดําเนินการใหแลวเสร็จ เพื่อจัดสงใหอาจารยประจําหลักสูตรพจิารณา ไดแก 
 

  3.1 ภาระงานดานการสอน (กําหนดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) สงกอนเปดภาคการศึกษา กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค

การศึกษา กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา) 
 

  3.2 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา (แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรกึษา นิเทศนักศึกษา) 
 

  3.3 ภาระงานตามพันธกิจอื่น (การวิจัย การบรกิารวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
 

  3.4 ภาระงานอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน งานงบประมาณ งานพัสดุ) 
 

  3.5 การพัฒนาตนเอง (ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนาวิชาการ ตีพิมพบทความ) 
 

 4. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในการประชุม

คณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่ 3/2559 
 

 5. อาจารยประจําหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําผลการสํารวจมา

วิเคราะหและสรุปผล และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบรหิารและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 55 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการ (D) 
 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร 

โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 3 ดาน คือ การบริหารและ

พัฒนาอาจารย กระบวนการบรหิารหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 3 ดาน 

มีคะแนน เทากับ 4.58 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดและจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน

ตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ พบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดปฏิบัติภารกิจ

ครบทั้ง 4 ดาน คอื การเรยีนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 

พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559) ในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและ

หลักสูตรครั้งที ่6/2558 ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย 

ดังนี ้
 

  2.1 แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการ

จัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการ

สอนของอาจารย 
 

  2.2 แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม 

อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชพี และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

  2.3 แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานจะไดรับทราบขอกําหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และความ

รับผดิชอบในงานดานตางๆ ของหลักสูตร ไดแก 
 

  3.1 ภาระงานดานการสอนอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดปฏิบัติภาระงานดานการสอนซึ่งไดจัดสรร

วิชาสอนที่ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมทั้งจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 กอนเปดภาคการศึกษา และจัดสง     

มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา (ตามปฏิทินวิชาการของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนได

ดําเนินการจัดสงตามกําหนดเวลา 
 

  3.2 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดกําหนดชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรจํานวน 1ทาน และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาจํานวน 1 ทาน สงใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนอาจารยที่

ปรึกษาของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 นอกจากนี้ไดมอบหมายและแตงตั้งใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวชิาชพีทางเคม ีณ สถานประกอบการตาง ๆ 
 

 

 

 

 

 



หนา 56 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

  3.3 ดานการวิจัยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อ  

ของบประมาณการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

   3.3.1 งบประมาณการวิจัยภายใน (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 
 

    1) อาจารยชนรรคพงษอาทิตย เรื่องการสังเคราะหและศึกษาโครงสรางของสารประกอบ

เชงิซอนรูทีเนียม (II) กับลิแกนด 2,2’:6’,2’’-terpyridine และ 5-bromo-2-(phenylazo)pyridine 
 

    2) อาจารยนันทิยา เปาทอง เรื่อง ศึกษาการตรวจจับโลหะหนัก นิเกิล(II) ทองแดง 

(II)แมงกานีส (II) และแคดเมียม (II) โดยใชไซยานิดินที่สกัดมาจากกระชายดําเปนคเีลตติ้งเอเจนต 
 

   3.3.2 งบประมาณการวิจัยภายนอก (โครงการสงเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 

    1) ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ เรื่ององคประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในขาวพันธุ

พืน้เมือง จังหวัดพัทลุง 
 

    2) ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน เรื่อง ฤทธิ์ตานเชื้อรากอโรคในขาวของสารแดปโนรีตินที่สกัด

จากรากพาหมี 
 

   3.3.3 งบประมาณการวิจัยภายนอก (งบวิจัยจากจังหวัดสตูล) 
 

    อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ เรื่องฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดจากผลจําปาดะในพื้นที่

จังหวัดสตูล 
 

  3.4 การบรกิารวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรโปรแกรมวิชา คณะ และศูนยวิทยาศาสตร ไดรวมกัน

บรกิารวิชาการแกนักเรียนในระดับตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน 
 

   3.4.1 การบรกิารวิชาการดานทักษะทางดานเคมีใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมา ณ 

หองปฏิบัติการเคมี ศูนยวิทยาศาสตร ไดแก โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญรัฐ

ประชาสรรค โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  
 

   3.4.2 การบรกิารวิชาการใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การบริการ

วิชาการ ณ โรงเรียนระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 

  3.5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมโครงการตาง ๆ ที่ทางคณะไดจัด

ขึ้นเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันทําขนมไทยและอาหารพื้นบาน โครงการถวายเทียนพรรษา 

โครงการตักบาตรตอนเชา โครงการลอยกระทง และรวมแตงกายชุดผาพื้นเมืองเปนประจําทุกวันศุกร เปนตน 
 

  3.6 ภาระงานอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน งานงบประมาณ งานพัสดุ)อาจารยประจํา

หลักสูตร ไดรวมมือกันในงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมทั้งไดรวมกับโปรแกรม

วิชาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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  3.7 การพัฒนาตนเอง (ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนาวิชาการ ตีพิมพบทความ) อาจารยประจํา

หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนา

นักวิจัย การสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 

อยางนอยปละ 1 ครั้งโดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดเขารวมอบรมเพื่อ

พัฒนาตนเอง ไดแก 
 

ลําดับ 

ที ่
กิจกรรมหรือโครงการ วันที ่ สถานที่ 

จํานวน

อาจารย 

ที่เขารวม 

1 โครงการฝกปฏิบัติการ เรื่อง การฝก

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

งานระดับนานาชาต ิ

21-24 

กรกฎาคม 

พ.ศ.2558 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3 

2 การอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ร ะ บ บ

หองปฏิบัติการความปลอดภัย : ความ

ป ล อ ด ภั ย ท า ง ชี ว ภ า พ สํ า ห รั บ

หองปฏิบัติการทางชีวภาพ(Biosafety 

in Biological and Biotechnology 

Laboratory) 

10-11 

สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 

คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

13-14 

สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 

หองประชุมพวงชมพู ศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

8 

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การตรวจ

วิ เ ค รา ะห ใ นห อ งปฏิบั ติ ก า รด า น

พิษวทิยา 

30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2558 

หนวยนิตเิวชศาสตรและพิษวิทยา  

ภาควิชาพยาธิวิทยา  

คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 

5 กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิต

จํ าหน า ยและกระจายผลิ ตภัณฑ

เครื่องดื่มอัดลม และไมอัดลม 

27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 

บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 3 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning Chinese to ASEAN หลักสูตร 

“ภาษาจีนพื้นฐาน” 

3-18 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning Bahasa Indonesia to ASEAN 

หลักสูตร “ภาษาอินโดนเีซียพื้นฐาน” 

1-24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

5 
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ลําดับ 

ที ่
กิจกรรมหรือโครงการ วันที ่ สถานที่ 

จํานวน

อาจารย 

ที่เขารวม 

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

18-19 

กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2559 

หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

13 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning Chinese to ASEAN หลักสูตร 

“สนทนาภาษาจีน” 

9-24 มีนาคม  

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

1 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคนิคและกลวิธีการพัฒนาการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 

29 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2559 

หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

13 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning Bahasa Indonesia to ASEAN 

หลักสูตร “สนทนาภาษาอินโดนเีซีย” 

7-23 มีนาคม  

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

5 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การผลิตเอกสารประกอบการสอน/คํา

ส อ น  แ ล ะ ห นั ง สื อ / ตํ า ร า ด า น

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

17 มีนาคม  

พ.ศ. 2559 

หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การเสริมสรางความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2558 

8 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 

หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

13-16 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

1 

15 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คลินิกวิจัย กิจกรรมยอยที่ 1 : อบรมให

ความรูการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

15-16 มิถนุายน  

พ.ศ. 2559 

หองประชุม 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

4 

16 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณมุงสูการจัดการความรู 

22 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 

หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Google Apps for Education สําหรับการ

เรียนการสอน 

27-30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 

หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 202 ชั้น 2  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

12 

18 กา รประ ชุ ม ชี้ แ จ ง กรอบการวิ จั ย 

ประจําปงบประมาณ2560 : ภาคใต 

27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 

โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง 4 
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ลําดับ 

ที ่
กิจกรรมหรือโครงการ วันที ่ สถานที่ 

จํานวน

อาจารย 

ที่เขารวม 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning English to ASEAN หลักสูตร 

Communicative English for Preparing 

to ASEAN 

4-8 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning English to ASEAN หลักสูตร 

Modern English to communication to 

ASEAN 

11-15 

กรกฎาคม  

พ.ศ. 2559 

หอง Classroom 1 ชั้น 3  

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3 

 

   รวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดนําเสนอผลงานในระดับตาง ๆ 

ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ(อางถึง 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร)เนื่องจากอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา มาประยุกตใชในดาน

ตาง ๆ เชน 
 

   1) ดานการเรียนการสอน เชน การนําความรูจากการเขารวมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบหองปฏิบัติการความปลอดภัย :ความปลอดภัยทางชวีภาพสําหรับหองปฏิบัติการ

ทางชวีภาพ(Biosafety in Biological and Biotechnology Laboratory) ของอาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐมาประยุกตใชใน

รายวิชา 4211701 เคมีกับความปลอดภัย  
 

   2) ดานการวิจัย เชน การนําความรูจากการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิก

วิจัย กจิกรรมยอยที่ 1 : อบรมใหความรูการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย มาพัฒนาในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

    2.1) อาจารยชนรรค พงศอาทิตย เรื่องการสังเคราะหและศึกษาโครงสรางของสารประกอบ

เชงิซอนรูทีเนียม (II) กับลิแกนด 2,2’:6’,2’’-terpyridine และ 5-bromo-2-(phenylazo)pyridine 
 

    2.2) อาจารยนันทิยา เปาทอง เรื่อง ศึกษาการตรวจจับโลหะหนัก นิเกิล(II) ทองแดง 

(II)แมงกานีส (II) และแคดเมียม (II) โดยใชไซยานิดินที่สกัดมาจากกระชายดําเปนคเีลตติ้งเอเจนต 
 

   3) ดานการเผยแพรผลงานวิจัย ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรไดนําเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 4 เรื่อง คือ 
 

    3.1) Isocratic elution for retention behavior of -carotene by RP-HPLC under different 

volume fractions of binary mobile phase as a function of temperatures 
 

    3.2) Determination of inorganic arsenic species in seaweed G. fisheribycathodic stripping 

voltammetric method at hanging mercury drop electrode 
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    3.3) การคัดแยกแบคทเีรยีผลิตเอนไซมโปรตีเอสทนรอนในสภาวะดางจากบอน้ํารอนเขาชัยสน 
 

    3.4) การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางเคอรคูมินกับสังกะสี (II) ไอออน ในตัวทํา

ละลายเมทานอลโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตร ี
 

 4. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ไดมีสวนรวมในการทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ตาม

บทบาท และหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร) รวมทั้งมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 (มคอ.7) ในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและ

หลักสูตรครั้งที3่/2559 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

 หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยประจําหลักสูตร

ปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมี

สวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัด นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนสามารถนําความรูที่

ไดรับจากการประชุม สัมมนา อบรม มาประยุกตใชทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร

ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตาม หลักสูตรควรสงเสริม

ใหอาจารยประจําหลักสูตรทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 

เปาประสงค(O)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่ได

มาตรฐาน และอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ในปการศึกษา 2558หลักสูตรไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย ดังนี ้
 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตร 

โปรแกรมวชิา 

สํารวจและสรุปผลความตองการพัฒนาศักยภาพของอาจารย 

จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย  

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย 

สงเสริมและสนับสนุนกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการ 

พัฒนาศักยภาพตนเอง 

อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผลการพัฒนาตนเองและการ

นําไปใชผานโปรแกรมวิชาตอไป  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการรวบรวมผลและประเมนิ

การพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร 

และรายงานในมคอ. 7 

พิจารณายกยองและประกาศเกียรตคิุณอาจารยท่ีไดรับรางวัล/

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปรับปรุง 

ระบบ กลไก 
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การวางแผน (P) 
 

 1. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา สํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และเปดโอกาสใหอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนไดพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ/วิชาชีพ 
 

 2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยโปรแกรมวิชาไดชี้แจง

วงเงินงบประมาณประจําปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 3. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยทางวิชาการ

รวมทั้งสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 

 4. อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผลการพัฒนาตนเองและการนําความรูไปใชประโยชนผานโปรแกรมวิชา

ตอไป 
 

 5. อาจารยประจําหลักสูตรรวบรวมผลและประเมินการพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรและ

รายงานในมคอ. 7 
 

 6. ผลจากการพัฒนาตนเองทําใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดรับรางวัล 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ชมเชยผานเวบ็ไซตของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

การดําเนินการ (D) 
 

 1. หลักสูตรไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต

และหลักสูตรครั้งที6่/2558เพื่อตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ เปนตน ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร โดยจัดสรร

งบประมาณใหอาจารยทุกทาน ปละประมาณ 5,000 บาทตอทาน เปนเบือ้งตน 
 

 2. หลักสูตรรวมกับคณะไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตาํแหนงทางวชิาการให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 
 

 3. หลักสูตรมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุ

ชวงเวลาในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก สงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง และ

สงเสริมการทํางานตามความชํานาญของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําโปรแกรมแตละคนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 

 1. หลักสูตรติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงาน

ผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการ            

องคความรูจากการอบรม โครงการและงานวิจัยมาประกอบในแผนการเรยีนการสอนเชน  
 

  1.1 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เชน การนําขั้นตอนการทดลองในการวิจัยเรื่องLinear 

Retention Equations for Describing the Isocratic Elution Behaviour of β-carotene in Reversed-Phase Liquid 

Chromatography Using Binary Solvent System (PACCON 2015) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนของเฝส

เคลื่อนที่ (Ψ) กับคาคาพาซิตี้แฟคเตอร (k’) มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4213204 ปฏิบัติการการ

วิเคราะหโดยเคร่ืองมือ สําหรับการทดลองที่ 1 เรื่อง การศึกษาสภาวะของเครื่องมือเพื่อใชในการวิเคราะห : สภาวะ

ที่เหมาะสมของเฝสเคลื่อนที่ตอคารีเทนชันไทมของคาเฟอีน (อางถึง มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาดังกลาว) หรือ 

การนํากระบวนการในการวิจัย เรื่องการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในขาวพันธุพื้นเมืองบริเวณลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4214301 เคมีอาหาร โดยนําตัวอยางขาวพันธุสังขหยดของ

จังหวัดพัทลุงที่ใชในการวิจัย มาใชเปนตัวอยางเพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมี เชน ปริมาณความชื้น เถา ไขมัน 

โปรตีน เปนตน พรอมทั้งสอดแทรกความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมืองที่ชาวนาไดปลูกไวเพื่อการบริโภค เพื่อให

นักศึกษาไดเห็นความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมือง และสามารถสงเสริมการปลูกไดในบางสายพันธุ เปนตน  
 

  1.2 การบูรณาการการอบรมกับการเรียนการสอน เชน การนําความรูจากการเขารวมโครงการอบรม 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบหองปฏิบัติการความปลอดภัย :ความปลอดภัยทางชีวภาพ

สําหรับหองปฏิบัติการทางชีวภาพ(Biosafety in Biological and Biotechnology Laboratory)มาประยุกตใชในรายวิชา 

4211701 เคมีกับความปลอดภัยเปนตน 
 

 2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดวิเคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณใหแกอาจารยทุกทานสําหรับการพัฒนาตนเองปการศึกษาละ 1 ครั้งโดย

เฉลี่ยทานละ 5,000 บาท เปนเบื้องตน และหากงบประมาณที่ทางโปรแกรมวิชาจัดสรรไวสําหรับใหอาจารยทุกทาน

ไมเพยีงพอ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหอาจารยทุกทานไดเดินทางเพื่อการพัฒนาตนเอง และ

หากอาจารยทานใดมีความประสงคจะเดินทางไปพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับ

การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการ

เดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติในประเทศ 
 

 3. การพัฒนาตนเองในดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ถึงแมวาทาง

หลักสูตรและโปรแกรมวิชาจะมีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมในหลาย ๆ โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ตนเองในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2558 หลักสูตรและโปรแกรมวิชาก็ยังไม

สามารถทําใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได ซึ่งจากการวิเคราะหและทบทวนของอาจารย

ประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาพบวา สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไมได เนื่องจาก 
 

 

 



หนา 64 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

อาจารยมีเวลาไมเพยีงพอ โดยเฉพาะเกณฑภาระงานสอนที่ไมเทากัน เชน อาจารยประจํา (ขาราชการ) มีภาระงาน

สอนอยางนอย 12 ภาระงานตอสัปดาห ในขณะที่อาจารยประจํา (พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารยประจําตาม

สัญญา ตองมีภาระงานสอนอยางนอย 15 ภาระงานตอสัปดาห ซึ่งนอกจากเวลาที่ใชในการสอนแลว อาจารยทุก

ทานยังตองทํางานตามภารกจิในดานตาง ๆ คือ การวิจัย การบรกิารวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึง

ทําใหเวลาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเปนไปไดอยางลาชารวมทั้งอาจารยบางทานไมทราบแนวทางที่จะ

สามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเนื่องจากไมมีผูแนะนํา ดูแล ในการเริ่มตนเพื่อไปใหถึงการเสนอขอตําแหนง

ทางวิชาการ ซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญอีกสาเหตุหนึ่ง 
 

 4. การพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรและโปรแกรมวิชารวมกันพิจารณา

และประชุมรวมกันในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่1/2559 

เพื่อวางแผนการลาศึกษาตอของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละสาขาโดยพิจารณาถึงอัตรากําลังที่จะสามารถ

ดําเนินการจัดการเรยีนการสอนตอไปได  
 

 5. อาจารยประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของกรรมการหลักสูตรตอการ

บรหิารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําผลการ

สํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับดีมาก และกรรมการหลักสูตรมีความพึง

พอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรมากกวาปการศึกษา 2557 ซึ่งอยูในระดับดี อยางไรก็ตามหลักสูตรไดนําผล

การประเมินดังกลาวมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2559ตอไป 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 1. จากการที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิง

ปฏิบัติการ แมวายังไมมีอาจารยประจําหลักสูตรทานใดไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น แตอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยเมสันต สังขมณีไดดําเนินการเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย

ศาสตราจารย  
 

 2. ในสวนของงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองนั้น โปรแกรมวิชาและคณะได

รวมกันสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยทุกทานไดเดินทางเพื่อพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ อยางเต็มที่ 
 

 3. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย แตสงผลตอการทาํวจิยั การเผยแพร

ผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระงานสอนมาก มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑภาระงานสอนให

อาจารยทุกทานมีคาบสอนที่เทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห หรือนอยกวา เปนตน เพื่อใหอาจารยมีเวลาทําวิจัยเพื่อนํา

ผลงานวิชาการมาใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงานวิชาการ โดยมีเงื่อนไขวา

ถาไมมีผลงานวิชาการจะมีผลตอการเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงาน

วิชาการ เปนตน 
 

 

 4. จากการที่อาจารยประจําหลักสูตร คือ อาจารยเมสันต สังขมณียื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ

ผูชวยศาสตราจารย แลวนั้น หลักสูตรรวมกับคณะไดแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงคือ ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน ทําหนาที่ให

คําแนะนําในการเขียน และตรวจสอบความถูกตองของผลงานวิชาการในเบื้องตนรวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อใหผลงาน



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 65 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

วิชาการที่จะดําเนินการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้นมีคุณภาพในระดับที่ดีเพื่อสรางความมั่นใจตอการยื่นขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป 
 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  

4.1-1-2 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที5่/2558  

4.1-1-3 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่6/2558  

4.1-1-4 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่1/2559 

4.1-1-5 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่3/2559 

4.1-1-6 แผนปฏิบัติประจําป 2559 

4.1-1-7 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2558 

4.1-1-8 คําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศก ปการศึกษา 2558 

4.1-1-9 สัญญารับทุนโครงการวิจัยในเรื่องตาง ๆ ทั้งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.1-1-10 คําสั่งแตงตั้งกรรมการบรกิารวิชาการประจําปการศึกษา 2558 

4.1-1-11 คําสั่งแตงตั้งกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 

4.1-1-12 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณมุงสู 

การจัดการความรู 

4.1-1-13 ตารางแสดงการเขารวมโครงการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ประจําโปรแกรมวิชา ประจําปการศึกษา 2558 (มคอ.7) 

4.1-1-14 รายงานการนําผลการพัฒนาตนเองมาประยุกตใชทั้งในดานการเรียนการสอนและการเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

4.1-1-15 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

4.1-1-16 มคอ.3 รายวิชาที่บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

4.1-1-17 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปการศึกษา 2558 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.00 คะแนน 2.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
 

 
 

 

 



หนา 66 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 4.1 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยที่สามารถ

นําไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 2. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย รวมทั้งปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

บรหิารและพัฒนาอาจารยจากผลการประเมิน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรนําผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยมาปรับปรุง/พัฒนาใหอาจารย

ไดพัฒนาตัวเองดานตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึน้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 หลักสูตรควรสงเสริมและสนบัสนุนใหอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ควรลดภาระงานสอน หรอืมีอาจารยพี่เลีย้ง หรอืจดัการเขาคายการทําผลงานวิชาการ 

.



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 67 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 

 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ  
  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได  =  

 
 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒปิริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชพี

มีคุณวุฒอิื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

                 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X  5 



หนา 68 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทาน โดยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 40 คิดเปน5.00 

คะแนน 

4.2.1-0-1 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

 

วิธกีารคํานวณ 
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1. เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 60 

5.00 คะแนน 

รอยละ 40 

5.00 คะแนน 

รอยละ 40 

5.00 คะแนน  
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุมทุก

สาขา 

 2. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรสนับสนนุใหอาจารยประจําหลักสตูรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

40   X   5 

        20 
=   5 คะแนน 

2   X  100 

       5 
= รอยละ 40 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 69 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอย

ละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอย

ละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
 

2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  

 คะแนนที่ได=  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



หนา 70 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 

ทาน คดิเปนรอยละ60 คดิเปน 5 คะแนน 

4.2.2-0-1 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการในระดับ

ผูชวยศาสตราจารย 

  
 

วิธกีารคํานวณ 
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1. เทียบกบัคะแนนเตม็  5 
 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 

5.00 คะแนน 

รอยละ 60 

5.00 คะแนน 

รอยละ 60 

5.00 คะแนน  
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแต

ละสาขา 

 2. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดไว 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานผลิตผลงานวิชาการเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่มมากขึน้ 

 

60   X   5 

        60 
=   5  คะแนน 

3   X  100 

       5 
= รอยละ 60 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 71 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 

 

4.2.3ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 
 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตรตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได  =  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



หนา 72 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน30 วัน

นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที ่

2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให

ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 
 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรจํานวน4 เรื่อง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 1.2คดิเปนรอยละ 24คดิเปน5คะแนน 
 

วิธกีารคํานวณ 
 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1.เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 

หลักสูตร 

รอยละ 40 

5.00 คะแนน 

รอยละ 92 

5.00 คะแนน 

รอยละ 24 

5.00 คะแนน  
 

 

 

 

24   X   5 

        20 
=   5  คะแนน 

1.2   X  100 

       5 
= รอยละ 24 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 ผศ.ดร.จารุวรรณ 

คําแกว 

Isocratic elution for retention 

behavior of -carotene by 

RP-HPLC under different 

volume fractions of binary mobile 

phase as a function of 

temperatures 

Khamkaew, C. (2015, 

November 24-26). Isocratic 

elution for retention behavior 

of-carotene by RP-

HPLCunder different volume 

fractions of binary mobile 

phase as a function of 

temperatures. In The7th 

International Science, Social 

Sciences, Engineering and  

Energy Conference(I-SEEC 

2015). Organized by 

PibulsongkramRajabhat 

University, Wangchan 

Riverview Hotel, Phitsanulok, 

Thailand. 

0.4 

4.2.3-0-2 ผศ.ดร.จารุวรรณ 

คําแกว 

Determination of inorganic 

arsenic species in seaweed G. 

fisheribycathodic stripping 

voltammetricmethod at hanging 

mercury drop electrode 

Khamkaew, C., Wongsuwan, 

L. and Sareedeh, A. (2016, 

February 9-11). Determination 

of Inorganic Arsenic Species in 

Seaweed G. fisheri by 

Cathodic Stripping 

Voltammetric Method at 

Hanging Mercury Drop 

Electrode. In The 9th Pure and 

Applied Chemistry Conference 

2016 (PACCON 2016). 

Organized by Department of 

Chemistry, Faculty of Science, 

Chulalongkorn University and 

0.4 
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หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

The Chemical Society of 

Thailand, BITEC, Bangkok, 

Thailand. 

4.2.3-0-3 ผศ.เชาวนีพร  

ชพีประสพ 

การคัดแยกแบคที เ รี ยผลิ ต

เอนไซม โปรตี เอสทนรอนใน

สภาวะดางจากบอน้ํารอนเขาชัย

สน 

 

เชาวนีพร ชพีประสพ, รอซดีะ 

วาแน็ง และสุพิน คงยอด.  

(2559, 11-13 พฤษภาคม).  

การคัดแยกแบคทเีรยีที่ผลิต

เอนไซมโปรตีเอสทนรอนใน

สภาวะดางจากบอน้ํารอนเขาชัย

สน.  ใน การประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก ครัง้ที่ 9.  การ

ประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวนั, โรงแรมจอม

เทียนพาเลซ พทัยา, ชลบุร.ี 

0.2 

4.2.3-0-4 นายชนรรค 

พงศอาทติย 

การศึกษาการเกิดสารประกอบ

เชิงซอน ระหวางเคอรคูมินกับ

สั ง ก ะ สี (II)ไ อ อ อ น ใ น ตั ว ทํ า

ละลายเมทานอลโดยวิธีสเปก

โทรโฟโตเมตร ี

ชนรรค พงศอาทิตย, กนิษฐา 

พงศอาทิตย, ศุภฤกษ แสนเดช 

และฮาฟซัน ดารอเฮง.  (2559, 

11-13 พฤษภาคม).  การศึกษา

การเกดิสารประกอบเชิงซอน

ระหวางเคอรคูมินกับสังกะสี

(II)ไอออนในตัวทาํละลายเมทา

นอลโดยวิธสีเปกโทรโฟโตเมตร.ี  

ใน การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวนัออก ครั้งที่ 9.  

การประชุมจัดโดย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวัน, โรงแรม 

จอมเทียนพาเลซ พัทยา, ชลบุร.ี 

0.2 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 
 

จุดแข็ง 
 

 อาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานตีพิมพทัง้ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่ม

มากขึ้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอ

การบริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 
 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ โทรศัพท : 081-6472433 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยระเบยีบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 083-9632241  

  อาจารยเมสันต สังขมณ ี   086-7486959 
 

เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการรายงานผล

การดําเนินงาน 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คํ าอธิบายในตั ว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มี ผ ล ก า ร

ดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลั กสู ตรนั้ น ใน

ส ถ า บั น ก ลุ ม

เดี ยวกั น  โดยมี

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจั กษ ยืนยั น 

แ ล ะ ก ร รม ก า ร

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่

โ ด ด เ ด น อ ย า ง

แทจรงิ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การคงอยูของอาจารย 
 

 1. อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2558 จํานวน 5ทาน อาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานไดดําเนินการบรหิารงานครบ หรือมีการคงอยู คิดเปนรอยละ 100 
 

 2. จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอนตลอดปการศึกษา 
 

 

ความพึงพอใจของอาจารย 
 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก คิดเปน 4.6 

คะแนน โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี ้
 

 1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร 

  อยูในระดับดีมาก คิดเปน 4.71 คะแนน 
 

 2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  

  อยูในระดับ ดี คดิเปน4.49 คะแนน 
 

 โดยพบวาอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการหลักสูตรในระดับ ดีมาก ซ่ึงเปน

ระดับความพึงพอใจเชนเดียวกับปการศึกษา 2557 (4.30 คะแนน) อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2558 อาจารย

ประจําหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมสูงขึ้น (4.60 คะแนน) โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีระดับ

ความพึงพอตอการบริหารหลักสูตรอยูในระดับ ดีมาก เชนเดิม แตในสวนของความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ซึ่งเปนระดับความพึงพอใจที่สูงกวาในปการศึกษา 2557 
 
 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-0-1  มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรป

การศึกษา 2558 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกดิกับอาจารย 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 4.3 
 

จุดแข็ง 
 

 1. อาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีอัตราการคงอยูรอยละ 100  

 2. อาจารยประจาํหลักสูตรรวมกันการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องตาง ๆ ทั้งดานการบริหาร ดานการ

จัดการเรียนการสอน และดานการใหบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนาอาจารยที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 2. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบรหิารและพัฒนาอาจารยรวมทั้งปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 3. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุมทุกสาขา 

 4. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒใินระดับปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

 5. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขา 

 6. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดไว 

 7. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 8. อาจารยประจําหลักสูตรมีอัตราการคงอยู รอยละ 100  

 9. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 1. หลักสูตรควรนําผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยมาปรับปรุง/พัฒนาให

อาจารยไดพัฒนาตัวเองดานตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น 

 2. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 

 3. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานผลิตผลงานวิชาการเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

 4. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มมากขึน้ 

 5. อาจารยประจําหลักสูตรรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องตาง ๆ ไมวาดานการบริหาร ดานการ

เรยีนการสอน ดานการใหบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ใหเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 หลักสูตรควรสงเสริมและสนบัสนุนใหอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ควรลดภาระงานสอน หรอืมีอาจารยพี่เลีย้ง หรอืจดัการเขาคายการทําผลงานวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 
 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 5.00 

     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 40 : 5.00 คะแนน 

     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 : 5.00 คะแนน 

     - 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 24 : 5.00 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.67 
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องคประกอบที ่5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตอง   

มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย  

กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการ  

การเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนอง

ความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอง   

เนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชีน้ี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท : 087-5704050 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน โทรศัพท : 083-1705493 

  อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย   088-5650365 

  อาจารยนันธิดา ลิม่เสฎโฐ   089-8700348 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 82 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑการประเมิน  
  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

เปาประสงค(O) สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนือ้หาเหมาะสมกับเวลา 

 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม

และวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) มาตรฐานวิชาชพี รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 

หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต

เริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมี

เนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวา ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและ

กลไก 

 

การวางแผน (P)  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความ

ตองการของประเทศ โดยมีขัน้ตอนการปรับปรุง ดังนี้ 
 

 1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ จากแหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ

เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 

 2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จะตองเรียนทั้งหมด 133 หนวยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) โดยแบงเปน  
 

  2.1 หมวดการศึกษาทั่วไป  จํานวน  30  หนวยกิต 

   โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาใน

หมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 84 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  97  หนวยกิต โดยแบงเปน 

   1) วิชาแกน  25  หนวยกิต 

   2) วิชาเนือ้หาบังคับ  46  หนวยกิต 

   3) วิชาเนือ้หาเลือก  12 หนวยกิต 

   4) กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต 

   5) กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชพี 8  หนวยกิต 
 

   ซึ่งในกลุมนี้เปนจุดเดนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร ที่ตองการใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ออกไปมีความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดยอมได 
 

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 

 3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษา

ไดรับประโยชนทัง้ทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวชิาชพี และการทํางานในลําดับ

ตอไป 
 

 4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ

ครอบคลุมในศาสตรดานเคมี จํานวน 4 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การเพิ่มเติม-ปรับลดคําบรรยายรายวิชา การยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 
 

 5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2555 
 

 6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษาในป พ.ศ. 

2555 (ซึ่งหลักสูตรไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) และไดเปดรับนักศึกษาเขา

มาศึกษาในปการศึกษา 2555 
 

 7. ในระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย

รายวิชา และวางแผนปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
 

การดําเนินการ (D) 
 

 1. หลักสูตรมีเกณฑการพจิารณากําหนดผูสอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาตองเรยีนในแตละรายวิชา 
 

 2. หลักสูตรจัดสงรายชื่อผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางเรยีนตารางสอน 
 

 3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ. 3และมคอ. 4) และกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ. 6 และมคอ. 7) ตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร 
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 4. อาจารยผูสอนทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา โดยพิจารณาจากรายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และผลการทวนสอบจากภาคการศึกษากอนหนา และปรับเปลี่ยนสาระ

ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป(มคอ. 3) 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษาแลว อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่กําหนด

จะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และทําทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนรูและความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอน และนําผลการทวนสอบที่ไดไป

ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) ของภาคการศึกษาถัดไป สําหรับรายวิชาที่

มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและ/หรือกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และผลการทวนสอบจากภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีดังนี้  
 

 1. รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2 
 

 2. รายวิชา 4212204 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห 2  
 

 3. รายวิชา 4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 
 

การนําไปปฏิบัติหรอืการพฒันาตอ (A) 
 

 จากการพิจารณารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ไดปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและ/

หรือกระบวนการเรยีนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของรายวิชาตาง ๆ ตอไปนี้  
 

 1. รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2 ไดปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหเนื้อหาบางสวนไมซ้ําซอนกับ

รายวิชา 4213203 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ  
 

 2. รายวิชา 4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 ไดยกเลิกการทดลองที่ 7 เรื่อง การแยกองคประกอบของ

น้ําหมึกสีดําโดยวิธี paper chromatography และการทดลองที่ 12 เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการ

ไหลของเฟสเคลื่อนที่กับ HETP โดยเทคนิค HPLC เนื่องจากนําไปใชในรายวิชา 4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะห

โดยเครื่องมือ 
 

 3. รายวิชา 4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ ไดเพิ่มการทดลองที่ 1 เรื่อง การศึกษาสภาวะ

ของเครื่องมือเพื่อใชในการวิเคราะห 
 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ของรายวิชาขางตนพบวา นักศึกษาไมมี

การยกเลิกรายวิชาดังกลาว เนื่องจากเนื้อหาของสาระรายวิชามีความสอดคลองกับจํานวนชั่วโมงและสามารถเพิ่ม

รายละเอียดในเนือ้หาของสาระรายวิชาไดมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 86 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)ของรายวิชาตาง ๆพบวาบางรายวิชา

นักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการยกเลิกรายวิชาจํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจึง

ประชุมรวมกันในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่3/2559เพื่อ

หาทางแกไขปญหาที่เกดิขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจาก 
 

 1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งหลักสูตรแกไขโดยใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบ

อาจารยผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้

นักศึกษาจะตองมีความขยันและหาความรูเพิ่มเติมใหมากขึน้  
 

 2. ความรูพืน้ฐานของนักศึกษาคอนขางนอย ทําใหเรียนรูไมทันตามเนื้อหาวิชา และไมสามารถนําความรูไป

ตอยอดได หลักสูตรดําเนินการแกไขโดยสอนปรับพื้นฐานใหกับนักศึกษาไดมีความรูเพียงพอที่จะนําไปเรียนในวิชา

ขั้นสูงถัดไป นอกจากนี้บางรายวิชาในหลักสูตรไดปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและปรับเกณฑการใหคะแนน 
 

 3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด การแกไขทําไดโดยหลักสูตรเปดรายวิชาที่

ตกคางในภาคการศึกษาถัดไป และอาจารยที่ปรึกษาแนะนําใหนักศึกษาไดลงทะเบียนในรายวิชาที่ตกคางนั้น ๆ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรยีนไปตามแผนการเรียนได 
 

 รวมทั้ง หลักสูตรไดนําผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ที่ใชแบบสอบถามผานทางเว็บไซต

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (http://regis.skru.ac.th) ซึ่งมีเกณฑการ

ประเมิน 3 ดาน ไดแก เกณฑการประเมินตนเองของนักศึกษา เกณฑการประเมินของอาจารยผูสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนการสอน มาพิจารณาเพื่อแกไขตามผลประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

 นอกจากนี้ หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ป พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) โดยมีตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 

2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนดังนี ้
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หมวดวชิา 
จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวชิา 

หลักสูตรเดิมพุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559 

ศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

วชิาเฉพาะ กลุมวิชาเนื้อหา 83 หนวยกิต 

 - วิชาแกน 25 หนวยกิต 

 - วิชาเนื้อหาบังคับ 46 หนวยกิต 

 - วิชาเนื้อหาเลอืก 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 

   6 หนวยกิต 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

   8 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน  25  หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 70 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะดานบังคับ   

   56 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะดานเลือก   

   6  หนวยกิต 

 - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

   8  หนวยกิต 

วชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

หนวยกติรวม 

ไมนอยกวา 
133 131 

 

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 อยูในระหวางขั้นตอนดําเนินการ  ซึ่ง

จะเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
 

 หลักสูตรนําผลจากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ. 7)ระหวางป พ.ศ. 2555-2558มาวิเคราะห

เพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีแนวทางในการ

ปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความเหมาะสม ใหทันสมัยและกาวหนาในศาสตรของเคมี 

โดยเพิ่มรายวิชา 4213208 นาโนเคมี และ รายวิชา 4213703 การจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยคาดวาจะเปน

การเตรียมความพรอมแกนักศึกษาในการกาวสูมาตรฐานวิชาชีพในเรื่องของระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ และจาก

ผลการวิจัยความตองการศึกษาตอของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และความตองการใชบัณฑิตที่จบ

การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในสวนของขอเสนอแนะของ

ผูใชบัณฑิตที่แนะนําใหบัณฑิตควรมีความรูดานภาษา เพื่อใชในการสื่อสารกับผูอื่นไดในระดับดีซึ่งทางหลักสูตรได

นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะทางภาษาและการสื่อสารใน

รายวิชาตาง ๆ ของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับเคมี และ

รายวิชาสัมมนาทางเคมี โดยคาดวาสามารถเพิ่มทักษะภาษาตางประเทศและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและ

ใหแกนักศึกษาได รวมทั้งโครงการเสริมทักษะความรูทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาที่เปดโอกาสให

นักศึกษาไดเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มเติมจากอาจารยเจาของภาษาซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็

เปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-0-1 คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

5.1-0-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553 

5.1-0-3 มคอ. 2 

5.1-0-4 รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

5.1-0-5 มคอ. 3 รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2, รายวิชา 4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2และ รายวิชา 

4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ 

5.1-0-6 มคอ. 5รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2, รายวิชา 4212204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2และ รายวิชา 

4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ 

5.1-0-7 มคอ. 7 

5.1-0-8 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครัง้ที่3/2559 

5.1-0-9 รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-0-10 หนังสือเชญิวิทยากร 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
 

จุดแข็ง 
 

 1.  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย มีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนและนําไปสูการ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 

 2.  หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร  

 3.  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4.  หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอก

หองเรยีน 

 5.  หลักสูตรมีการนําผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการ

สอน 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรตองมีการติดตามเพื่อใหอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาไดทบทวนความชัดเจนและความสอดคลอง

ของคําอธิบายรายวิชา และวางแผนปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหา

ที่เหมาะสมกับเวลา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่

มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับ

การพัฒนาความสามารถจากผู รู จร ิงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองให

ความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของ

นักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบ

ปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอน

สําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่

กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และ

ทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความ

สะดวกให เก ิดการ เร ียนรู  และสน ับสน ุนการ เร ียนรู  สําหร ับหล ักส ูตรระด ับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให

สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
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- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของ

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตาม

เปาหมาย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท : 087-5704050 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน โทรศัพท : 083-1705493 

  อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย   088-5650365 

  อาจารยนันธิดา ลิม่เสฎโฐ   089-8700348 
 

เกณฑการประเมิน  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

การกําหนดผูสอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ      

มคอ.4) 
 

เปาประสงค (O)การวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขาและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน ดังนี้ ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดอาจารย

ผูสอนรายวิชา จากนั้นอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3)รวมกันและ

จัดสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ผานระบบตามเวลาที่กําหนดจากนั้นจึงนําไปสู

กระบวนการเรียนการสอนและมีการสอบกลางภาคและปลายภาคนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย

กอนสอบปลายภาคผานระบบออนไลนของ สนส. หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการดําเนินงานที่มีขอควรปรับปรุงไป

ปรับปรุงในการจัดทํา มคอ.3 ในการสอนครั้งตอไปหลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา(มคอ. 5) และจัดสง สนส. ผานระบบออนไลน ภายใน 30 วัน จากนั้นประเมินระบบและ

กลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกวาสามารถวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของหลักสูตรหรือไม และหาก

พบวามีปญหาเกิดขึ้นอาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อหาขอสรุปในการแกปญหา 
 

การวางแผน (P)  
 

 1. สนส. สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558มายังโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 

 2. โปรแกรมวิชามอบหมายใหหลักสูตรดําเนินการจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยประจํา

หลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน 

คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู ความสามารถของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอม

ทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอน

และวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 
 

 3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อนําสง สนส. 
 

 4. สนส.ดําเนินการและเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการ

สอน อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ

จัดทํา มคอ.3 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการ
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สอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการการ

วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับผูสอนใน

หลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการ

เรยีน การสอน 
 

 

การดําเนินการ (D) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน ดังนี้  

 หลักสูตรนําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายชื่อผูสอน

พรอมกลุมเรียน/ชัน้ปแกสํานักวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดตารางเรยีนและชี้แจงทําความเขาใจกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตออาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 สงผานระบบออนไลนของ สนส. ตามวันและ

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําใหอาจารยผูสอน และอาจารยผูสอนรวม

ในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของมคอ.3 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความ

ทันสมัย รวมทั้งใหอาจารยผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบขอสอบกอนและหลังการ

สอบในแตละคร้ัง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงมคอ. 

3 และ มคอ. 5 ทุกรายวิชาเปนไปตามกําหนดเวลา จากนั้นหลักสูตรนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 
 

 โดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ และ4214301 เคมี

อาหาร ผูสอนไดนํางานวิจัยมาบูรณาการกับเรยีนการสอนและนําเนื้อหาสาระของงานวิจัยมาสอดแทรกในการ

เรยีนการสอนในชั้นเรียนนอกจากนั้น ในระหวางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4214801 การเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การตรวจ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการดานพิษวิทยา (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ หนวยนิติเวชศาสตรและ

พิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง 

การผลิตจําหนายและกระจายผลิตภัณฑเครื่องดื่มอัดลม และไมอัดลม(เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ณ 

บรษิัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน)) 
 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 

 กอนสอบปลายภาค นักศึกษาที่เรียนในแตละวิชา และแตละกลุม ไดประเมินการสอนของผูสอนผาน

ระบบออนไลนของสนส. โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรู

ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรยีนคิดและแกปญหา การใชสื่อการประเมินผลและใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปน

ตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบใน

แตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูมาจัดทํามคอ.5สําหรับรายวิชาที่ผูสอนได

บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยพบวา ไมมีนักศึกษายกเลิกรายวิชาดังกลาว เนื่องจากนักศึกษามี
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ความรู และความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สามารถนําไปใชในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล 

ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ยังพบวาการนําผลการวิจัยมาใชเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรยีนการสอนเปนกระบวนการที่สามารถทําใหนักศึกษาไดทราบถงึความสําคัญของเนื้อหาไดดีขึ้น

สําหรับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเตรียมความพรอม

กอนออกฝกประสบการณวชิาชพีทางเคมีมากขึ้น 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 เมื่อหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแลว ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยใน 2 รายวิชา 

ไดแก 
 

 1. รายวิชา 4213204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ ที่ไดนํางานวิจัยเรื่องการLinear Retention 

Equations for Describing the Isocratic Elution Behaviour of β-carotene in Reversed-Phase Liquid 

Chromatography Using Binary Solvent System (PACCON 2015) มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยนํา

ขั้นตอนการทดลองในการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนของเฝสเคลื่อนที่ (Ψ) กับคาคาพาซิตี้แฟค

เตอร(k’)มาใชในการทดลองที่ 1เรื่องการศึกษาสภาวะของเครื่องมือเพื่อใชในการวิเคราะห : สภาวะที่เหมาะสมของ

เฝสเคลื่อนที่ตอคารีเทนชันไทมของคาเฟอีนเพื่อนํามาใชหาสภาวะที่เหมาะสมของเฝสเคลื่อนที่ในการหาปริมาณ

คาเฟอีน โดยเทคนิค RP-HPLC  
 

 2. รายวิชา 4214301 เคมีอาหาร ที่ไดนํางานวิจัยเรื่องการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและปริมาณอะ

ไมโลสในขาวพื้นเมืองบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยนําตัวอยางขาวพันธุ

สังขหยดของจังหวัดพัทลุง ที่ใชในการวิจัยมาใชเปนตัวอยางเพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมี เชน ปริมาณ

ความชื้น เถา ไขมัน โปรตีน เปนตน พรอมทั้งสอดแทรกความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมืองที่ชาวนาไดปลูกไวเพื่อ

การบริโภค เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นความสําคัญของขาวพันธุพื้นเมือง สามารถสงเสริมการปลูกไดในบางสายพันธุ

และเปนการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อาจจัดไดวาเปนการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอีกดวย 
 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-0-1 มคอ.3ทุกรายวิชา 

5.2-0-2 มคอ.5 ทุกรายวิชา 

5.2-0-3 มคอ.7 

5.2-0-4 Poster Presentation 

5.2-0-5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การวางระบบผูสอนและกระบวน 

การจัดการเรียนการสอน 

5.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 

 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา 

 2. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 3. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรยีนรูทั้งในและนอกหองเรยีน 

 4. หลักสูตรมีการนําผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการ

สอน 

 5. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําปญหาพิเศษในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณในหองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวชิาชพีหรือทํางานตอไปได 

 6. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 7. อาจารยประจําหลักสูตรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 1. หลักสูตรควรมีการประชุมเพื่อติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 

 2. หลักสูตรควรสงเสรมิใหมีการบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมในทุกสาขา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู สอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) 

และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมาย

ประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการ

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผล

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic 

assessment)มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให ผลการประ เม ินที ่ส ะท อน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการ

ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็ง

ของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมิน

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวยในการรายงานการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม

ประเด็นดังตอไปนี้ 
 

- การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5,

มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ให

ขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรยีนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท : 087-5704050 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนรารัตน ทองศรีนุน โทรศัพท : 083-1705493 

  อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย   088-5650365 

  อาจารยนันธิดา ลิม่เสฎโฐ   089-8700348 
 

เกณฑการประเมิน  
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   
 

ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
 

เปาประสงค(O)ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อใหผลการ

ประเมินสะทอนความสามารถที่แทจรงิของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน 

ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและได

ขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการประเมินผูเรียน ดังนี้ มีการประชุมทบทวนและ

วางแผนการประเมินผูเรียน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ดําเนินการสอน (จัดกระบวนการเรียนรู) ตาม มคอ.3 

และ มคอ.4 ออกแบบเครื่องมือประเมิน มีกรรมการทวนสอบเครื่องมือประเมิน แลวจึงนําไปใชประเมินผูเรียน

เปน 3 สวน คอื ประเมินงานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค หลังจากผูสอนตัดสินผล

การเรียนแลว มีคณะกรรมการระดับคณะพิจารณาการตัดสินผลการเรียนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผูสอนจัดทํา 

มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิน้ภาคการศึกษา และทํา มคอ.7 เมื่อสิ้นปการศึกษา จากนั้นประเมินระบบและกลไก

ตั้งแตเร่ิมตนจนสิน้สุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสอนมีขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน ใหผูเรียนประเมินตนเองเปน และพัฒนาวิธีเรียนของตนเองได ตลอดจนใหสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรูของผูเรยีน ซึ่งหลักสูตรมีการวางแผนและดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 

การวางแผน (P) 
 

 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคทีก่าํหนดไว

ใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับ

จุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย 

รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงาน

จากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูใน

รายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 99 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํามคอ.2 เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในแตละรายวิชา  
 

 2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 
 

 3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 
 

 4. ระบุชวงเวลาในการจัดทําการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
 

 5. เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 

ดาน สงมายังหลักสูตร 
 

 6. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนนําแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนและการ

พัฒนาประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
 

 7. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ.7 ของปการศึกษา 2558 เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

การดําเนินการ (D) 
 

 อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาตาง ๆ ที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เชน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558และอาจารยผูสอนสงมคอ. 3 ผานระบบออนไลนของ 

สนส. ในระหวางวันที่ 20-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 21-30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามลําดับ จากนั้น

อาจารยผูสอนนําไปแจงใหผูเรยีนทราบทั้งวัตถุประสงคของการสอน การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 5 

ดาน เกณฑการประเมิน และสาระของรายวิชา ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนดําเนินการสรางและพัฒนา

เครื่องมือและเกณฑการประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 หากอาจารยผูสอนพบวากระบวนการ

สอนที่วางแผนไวใน มคอ. 3 ไมเหมาะสมกับผูเรียน อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลอง

กับการเรยีนรูของผูเรียน รวมทั้งรวมกันทวนสอบขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน

เพื่อปรับปรุงทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ แลวนําไปใชประเมินผูเรียน เมื่อไดผลการ

ประเมินจึงแจงใหผูเรยีนทราบเพื่อปรับปรุงแกไข 
 

 

 ในระหวางกระบวนการเรียนการสอน หากพบวามีนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินกลางภาค 

อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติม และใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคตามวิธีการและเครื่องมือรวมทั้ง

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 ประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสิน

ผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยผานระบบออนไลนของ สนส. และสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะ

เพื่ออนุมัติเกรดตอไป 



หนา 100 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ในภาคการศึกษาที่ผานมามีรายวิชาที่มีการปรับปรุงวิธีการสอนและเกณฑการประเมินดังตอไปนี ้
 

รายวชิาที่มีการปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน 
รายละเอียดท่ีปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ที่ได 

รายวิชา 4212201 เคมีวิเคราะห 1 

(ภาคการศกึษาที่ 1/2558) 

1. จัดใหมีการสอบ pre-test และ post-test 

เพื่ อ เปนการติดตามผลการ เ รี ยนรู ของ

นักศึกษา 

2. ประสานงานผานอาจารยที่ปรึกษาในการ

ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก

นักศึกษาทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล 

3. ปรับชวงคะแนนของเกรด D จนถึงเกรด C 

(ประเมินผลแบบอิงกลุม) สวนชวงคะแนนของ

เกรด C+จนถึงเกรด A (ประเมินผลแบบอิง

เกณฑ) 

จํานวนนักศึกษายกเลิกรายวิชา

ลดลง  

จากภาคการศกึษาที่ 2/2557 มี

นักศึกษายกเลิกรายวิชา 

รอยละ81.48 มาเปน รอยละ 6.67 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 

รายวิชา 4212202 ปฏิบัตกิาร 

เคมีวิเคราะห 1 

(ภาคการศกึษาที่ 1/2558) 

1. จัดใหมีการสอบ pre-test และ post-test 

เพื่ อ เปนการติดตามผลการ เ รี ยนรู ของ

นักศึกษา 

2. ปรับชวงคะแนนของเกรด D จนถึงเกรด C 

(ประเมินผลแบบอิงกลุม) สวนชวงคะแนนของ

เกรด C+จนถึงเกรด A (ประเมินผลแบบอิง

เกณฑ) 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2  

(ภาคการศกึษาที่ 1/2558) 

1. ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยการแบงกลุมยอย 

เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

เพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหในการให

คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา

เปนรายบุคคล 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 

จากภาคการศกึษาที่ 2/2557 มี

นักศึกษายกเลิกรายวิชา 

รอยละ 50 

รายวิชา 4213203 การวิเคราะหโดย 

เครื่องมอื 

(ภาคการศกึษาที่ 1/2558) 

1. ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยการแบงกลุมยอย 

เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

เพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหในการให

คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา

เปนรายบุคคล 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4213204ปฏิบัตกิาร 

การวิเคราะหโดยเครื่องมอื 

(ภาคการศกึษาที่ 1/2558) 

ปรับปรุ งวิ ธีการสอนเพื่อ เพิ่ มทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขโดยการเพิ่มตัวอยางและ

โจทยปญหาสําหรับการคํานวณที่เกี่ยวของใน

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 หนา 101 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

ปฏิบัตกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาที่มีการปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน 
รายละเอียดท่ีปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ที่ได 

รายวิชา 4211104 เคมี 2 

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

1. เพิ่มแบบฝกหัดใหนักศกึษาทํามากขึ้น 

2. ถามตอบในระหวางเรียนมากขึ้นโดยจัด

นักศึกษาเปนกลุมเพื่อกระตุนใหนักศึกษาได

แสดงความคิดเห็น 

3. แนะนํ าการคนคว าข อมูลที่ เ กี่ ย วกับ

รายวิชาผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 

จากภาคการศกึษาที่ 2/2557มี

นักศึกษายกเลิกรายวิชา 

รอยละ 11.76 

รายวิชา 4212201 เคมีวิเคราะห 1 

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

1. ปรับสัดสวนระหวางคะแนนสอบ คะแนน

ดานคุณธรรม จริยธรรมและคะแนนดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความสอดคลอง

กับเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงที่ใชสอนในแตละ

หัวขอ 

2. เพิ่มจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหในการให

คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา

เปนรายบุคคล 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 

จากภาคการศกึษาที่ 1/2558มี

นักศึกษายกเลิกรายวิชา 

รอยละ 6.67 

รายวิชา 4212203 เคมีวิเคราะห 2  

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

1. ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขโดยการเพิ่มตัวอยางและ

โจทยปญหา 

2. ปรับสัดสวนระหวางคะแนนสอบและ

คะแนนดานคุณธรรม จริยธรรมใหมีความ

สอดคลองกับเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงที่ใช

สอนในแตละหัวขอ 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4212204ปฏิบัตกิาร 

เคมีวิเคราะห 2  

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

1. ปรับรายละเอียดหมวดที่ 4 การพัฒนาผล

การเรียนรูของนักศึกษาใหสอดคลองกับความ

รบัผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

2. เพิ่มกิจกรรมการนําเสนอแผนการทดลอง

และการคํานวณหนาชั้นเรียน 

3. ปรับสัดสวนคะแนนระหวางคะแนนเก็บ

ระหวางภาค คะแนนสอบกลางภาค และ

คะแนนสอบปลายภาค 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4213203 การวิเคราะหโดย 

เครื่องมอื 

(ภาคการศกึษาที ่2/2558) 

1. ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขโดยการเพิ่มตัวอยางและ

โจทยปญหา 

2. ปรับสัดสวนระหวางคะแนนสอบและ

มีนักศกึษายกเลิกรายวิชา จํานวน 

1 คน รอยละ 25 
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คะแนนดานคุณธรรม จริยธรรมใหมีความ

สอดคลองกับเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงที่ใช

สอนในแตละหัวขอ 

 
 

รายวชิาที่มีการปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน 
รายละเอียดท่ีปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ที่ได 

รายวิชา 4213204ปฏิบัตกิาร 

การวิเคราะหโดยเครื่องมอื 

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

ปรับปรุ งวิ ธีการสอนเพื่อ เพิ่ มทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศโดย 

1. อธิบายการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปสําหรับการจัดการ การรายงาน การ

วิเคราะหผลการทดลอง 

2. เพิ่มกิจกรรมการนําเสนอแผนการทดลอง

และการคํานวณหนาชั้นเรียน 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4213201การวิเคราะห 

คุณภาพน้ําทางเคมี 

(ภาคการศกึษาที ่2/2558) 

ปรับปรุงวิธกีารสอนโดย 

1. เพิ่มตัวอยางและโจทยปญหาสําหรับการ

คํานวณที่ เกี่ยวของในปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2.  เพิ่มกิจกรรมการนําเสนอแผนการทดลอง

และการคํานวณหนาชั้นเรียน 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4212401 เคมีอนินทรีย1 

(ภาคการศกึษาที่ 2/2558) 

1. เพิ่มแบบฝกหัดและมอบหมายงานให

นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยทํางานเปนกลุม

กระตุนใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นมาก

ขึ้น 

2. ปรับปรุงส่ือการสอนใหทันสมัยขึ้น 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 

จากภาคการศกึษาที่ 2/2557มี

นักศึกษายกเลิกรายวิชา 

รอยละ 15.38 

รายวิชา 4213501สเปกโทรสโกป

สําหรับเคมีอนิทรีย 

จัดใหมกีารทําแบบฝกหัด มากขึ้น และจัดใหมี

การติวกันระหวางเพื่อนในกลุม พรอมกันนี้ 

อาจารยไดจัดชั่วโมงวางอยางนอย 1 ชั่วโมง

ตอสัปดาห ใหนักศึกษาเขาพบเพื่อสอบถาม

ขอสงสัยในเนือ้หาที่เรียนและแบบฝกหัดที่แจก

ใหทํา ทั้งนี้เปนการให นักศึกษาไดทบทวนและ

ทําความเขาใจกับเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น มีการให

คะแนนแบบฝกหัด คะแนนการอภิปรายโจทย

รวมกัน 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

นักศึกษาที่ไดเกรด I ลดลงจาก 

รอยละ 71.43 เหลือเพียง รอยละ

5.26  

ขณะที่นักศกึษาที่ไดเกรดA เพิ่มขึ้น 

จากไมมเีปน 

รอยละ10.53 % 

รายวิชา 4213301 ชีวเคมี ปรับวิธกีารสอน และเกณฑการใหคะแนน จํานวนนักศึกษายกเลิกรายวิชา

ลดลง 
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รายวชิาที่มีการปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน 
รายละเอียดท่ีปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ที่ได 

รายวิชา 4213601 เคมีเชิงฟสกิส 1 1.  ย ก ตั ว อ ย า ง เ ห ตุ ก า ร ณ ใ น

ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา

ที่เรียน 

2. ใหนักศึกษาตั้งคาถามที่ เกี่ยวกับ

เนื้อหาวิชาที่เรียน 

3.  นําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชใน

การสอนเชน MS Excel หรือโปรแกรม

สําเร็จรูป 

4. ใชสื่ ออิ เล็กทรอนิกสที่ เ กี่ ยวกับ

เนื้อหาวิชาที่ เ รียนที่สามารถทาให

นักศึกษาเขาใจไดงายขึ้นเชนคลิปวีดีโอ

จาก YouTube 

5. เพิ่มแบบฝกหัดเพื่อใหนักศึกษา

สามารถคิดวเิคราะหได 

6. มีการใหคะแนนที่นอกเหนือจาก

การสอบเก็บคะแนนประจําบท เชน 

การบาน ตอบคําถาม เปนตน 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

รายวิชา 4214601 เคมีเชิงฟสกิส 2  ปรับปรุงการสอนโดยเลือกปฏิบัติการท่ี

สังเกตเห็นผลไดภายในคาบเรียน 
 

ไมมีนักศกึษายกเลิกรายวิชา 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

 ในการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการได

กํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบขอสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ของผูเรียนทั้งระหวางภาค กลางภาค และปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน

รวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา กอนสอบปลายภาค ผูเรียน

ดําเนินการประเมินผูสอนโดยผานระบบออนไลนของ สนส. เชน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 

ผูเรียนประเมินอาจารยผูสอนผานระบบออนไลนของ สนส. ในระหวางวันที่ 9-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

และ 11-22 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งใน

การรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน เชนในภาค

การศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 ผูสอนไดสงมคอ. 5 ผานระบบออนไลนของ สนส. ในระหวางวันที่ 12 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถงึ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 และ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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ตามลําดับ คณะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมสงใหอาจารยประจําหลักสูตรนําไปจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและใหผูเกี่ยวของ

ดําเนินการตอไปโดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดสงมคอ. 7 ผานระบบออนไลนของ สนส. ในวันที่ 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 
 

 จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ 

หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไปเชน ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ซึ่งไดมอบหมายใหคณะไดวางแผนและจัดกิจกรรมเรียนปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยปรับพื้นฐานวิชาเคมี 

พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพรอมในการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้น สงผลใหการยกเลิกรายวิชาเรียนลดลง 

ดังนั้น หลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกลาวจึงดําเนินการโครงการตอเนื่องในปการศึกษา 

2559 
 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคการศึกษาที ่1/2558 และ 2/2558 

5.3-0-2 มคอ.3 

5.3-0-3 มคอ.5 

5.3-0-4 มคอ.7 

5.3-0-5 โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหม 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรียน 5.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกประเมินผูเรียนทีม่ีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ 

 2. ในระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูของ

ผูเรียนเพื่อปรับปรุงทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ 

 3. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม

อยางตอเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 ไมมี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) 

หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารย

ประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท : 087-5704050 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน โทรศัพท : 083-1705493 

  อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย   088-5650365 

  อาจารยนันธิดา ลิม่เสฎโฐ   089-8700348 
 

เกณฑการประเมิน 
 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละ

ป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละ

ป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 5 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มีสวน

ร วม ในการประชุ ม เพื่ อ

วา ง แผน  ติ ดตาม  และ

ทบทวนการดํ า เนิ นงาน

หลักสูตร 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง

แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ

พัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง

แผนการรับนักศึกษา 

 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อติดตาม

ผลการรับนักศึกษา 

 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100มีสวนรวมใน

การประชุมการจัดทํ า 

และติดตามการจัดทํา 

มคอ.3  

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100มีสวนรวมใน

การประชุมการจัดทํ า 

และติดตามการจัดทํา 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรคร้ัง

ที6่/2558 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรคร้ัง

ที7่/2557 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรครัง้

ที7่/2558 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรคร้ัง

ที6่/2558 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรคร้ัง
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เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

มคอ.5 และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์กระบวนการ

เรยีนรู  

 

 

 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100มีสวนรวมใน

การประชุมวางแผนการ

เตรียมความพรอมแก

นักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100มีสวนรวมใน

การประชุมการจัดทํ า 

และติดตาม การจัดทํา 

มคอ.7 

ที ่5/2558 

 

 

 

 

 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรครัง้

ที7่/2557 

- รายงานการประชุม

คณาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี

ประยุกตและหลักสูตรคร้ัง

ที5่/2558 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ต า ม แ บ บ  ม ค อ . 2  ที่

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี

รายละเอียดของหลักสูตร

ต า ม แ บ บ  ม ค อ .2ที่

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา  
 

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี )  ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาค

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ค ร บ ทุ ก

มีรายละเอียดของรายวิชา

ตามแบบ มคอ.3 ครบทุก

ร า ย วิ ช า ก อ น เ ป ด ภ า ค

การศึกษาที่ 1/2558 และ 

2/2558 ดังนี้ 

- มคอ.3 ภาคการศึกษา  ที่

1/2558 จํานวน      35

มคอ.3   
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เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

รายวิชา รายวิชา 

- มคอ.3 ภาคการศึกษา  

ที่ 2/2558 จํานวน     

34รายวิชา 

4. จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล กา ร

ดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินการ

ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 

30 วั น  หลั งสิ้ นสุ ดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดํา เนินการของรายวิชา

ตามแบบมคอ.5 ภายใน 30 

วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

- มคอ. 5ภาคการศึกษา  ที ่

1/2558 จํานวน               

35รายวิชา 

- มคอ. 5ภาคการศึกษา  ที ่

2/2558 จํานวน34

รายวิชา 
 

มคอ.5   

5. จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 
 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละ

ปการศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร

ทั้ง5 ทานประชุมรวมกัน

เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดในมคอ.3 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ภาค

การศึกษาที่ 1/2558 

- แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ระดับรายวิชา 

- แบบทวนสอบขอสอบ 
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เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ภาค

การศึกษาที2่/2558 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จาก

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ดํา เนินงานที่ รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จาก

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ดํ า เนินงานที่ รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 
 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิ เทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการ

เรยีนการสอน 

ไมขอรับการประเมิน 

 

 
 

-   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 
 

ร ายละ เอี ย ดการพัฒนา

ตนเองของอาจารยประจํา 

  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 
 

บุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ     

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
 

   

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใ ห ม ที่ มี ต อ คุ ณ ภ า พ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

4.41    

12. ระดับความพึงพอใจของ 4.45    
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เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1 – 5   5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  11  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน  11  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดาํเนินการผาน)  100  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 

5.00 คะแนน 

รอยละ 100 

5.00 คะแนน 

รอยละ 100 

5.00 คะแนน  
 

 

สรปุภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 
 

จุดแข็ง 
 

 หลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 ไมมี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
 

จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย มีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนและนําไปสูการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559  

 2. หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร  

 3. หลักสูตรมีระบบและกลไกการวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุก

สาขา  

 4. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ใหผูเรยีนไดเรียนรูทัง้ในและนอกหองเรียน รวมทั้งนําผู

มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชพีภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 5. หลักสูตรมีระบบและกลไกประเมินผูเรยีนทีม่ีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ 

 6. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําปญหาพิเศษในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณในหองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวชิาชพีหรือทํางานตอไปได 

 7. อาจารยประจําหลักสูตรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง โดยนําการเรียนการสอนมาบูรณาการกับงานวิจัย 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 8. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม

อยางตอเนื่อง 

 9. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 1.  หลักสูตรตองมีการติดตามเพื่อใหอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาไดทบทวนความชัดเจนและความ

สอดคลองของคําอธิบายรายวิชา และวางแผนปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึก

และมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเวลา รวมทั้งติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 

 2.  หลักสูตรควรสงเสรมิใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมในทุกสาขา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

แหงชาติ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.75 
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องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ นการราย ง านการ

ดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรยีมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่จําเปนตอการเรียนการ

สอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเยน็ โทรศัพท : 083-1709188 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยนันทยิา เปาทอง โทรศัพท : 088-7829545 
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เกณฑการประเมิน  
  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิใน

การกํากับติดตาม

และปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 

- ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 

เปาประสงค (O) 
 

 การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู มีเปาประสงค เพื่อใหสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เรยีนรู มีความเหมาะสม มีเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษา และไมเปนอุปสรรคตอการเรยีน 
 

การวางแผน (P) 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู เพื่อนํามาวางแผนจัดระบบบรหิารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี ้
 

 1. สภาพแวดลอมของหองเรยีน  

  มีการวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมของสภาพหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรยีนรู ทั้งในดานความสะอาด แสงสวาง การระบายอากาศ ตลอดจนขนาดพืน้ที่ใชสอยในหองเรียน ใหสอดคลอง

กับจํานวนนักศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 
 

 2. อุปกรณพื้นฐานในหองเรยีน 

  มีการวางแผนและมอบหมายอาจารย ใหมีการสํารวจอุปกรณพืน้ฐานในหองเรียน เชน โตะ เกาอี ้พัดลม 

เคร่ืองปรับอากาศ กระดาน ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

 3. สื่อโสตทัศนูปกรณ 

  มีการวางแผนใหมีสื่อโสตทัศนูปกรณทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 

เคร่ืองโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เปนตน และวางแผนการซอมแซมอุปกรณ หากเกิดการชํารุดเสียหาย  
 

 4. สิ่งสนับสนุนการเรียนในหองปฏิบัติการ 

  มีการวางแผน และตรวจสอบอุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน โตะ เกาอี้ ตูดูดควัน ตลอดจนอุปกรณที่ใช

ในรายวิชาปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความพรอม และเพียงพอตอการใชงาน 
 

 5. หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  หลักสูตรรวมกับสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดของมหาวิทยาลัย) หองสมุดของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหองสมุดของศูนยวิทยาศาสตร วางแผนใหมีการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ 

เอกสาร ตํารา ไวบริการใหนักศึกษา และผูที่สนใจเรียนรูทางดานเคมี นอกจากนี้ หลักสูตรรวมกับศูนย

คอมพิวเตอรและมหาวิทยาลัย ไดวางแผนและสนับสนุนใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น ๆ เพื่อคนควา

ขอมูลอยางอิสระ ผานระบบอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีเครอืขายแบบไรสาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย 
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การดําเนินการ (D) 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีไดดําเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูทางดานเคมี ดังนี ้
 

 1. สภาพแวดลอมของหองเรยีน  

  หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน ชวยกันดูแลสภาพหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู ทั้งในดานความสะอาด แสงสวาง การระบายอากาศ และจัดหองเรียนใหมีขนาดพืน้ที่ใชสอยสอดคลอง

กับจําวนนักศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ  
 

 2.  อุปกรณพื้นฐานในหองเรยีน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนในหองปฏิบัติการ 

  ในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที่1/2559หลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการดูแลเกี่ยวกับอุปกรณและครุภัณฑ โดยมอบหมายให  

อาจารยจิรภา คงเขียว ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย และอาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐทํา

หนาที่ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และ ครุภัณฑตาง ๆ ในหองเรียนและหองปฏิบัติการใน

แตละภาคการเรียน เมื่อมีการชํารุด เสียหาย ไดดําเนินการซอมแซมใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ  
 

 3. สื่อโสตทัศนูปกรณ 

  หลักสูตรมีการจัดสื่อโสตทัศนูปกรณทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 

เคร่ืองโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา ไดใชในการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ หากพบอุปกรณที่ชํารุด ใชการไมได มีการแกไข คอื หากอุปกรณนั้นซอมแซมได ซึ่งใช

เวลานาน หลักสูตรไดดําเนินการยืมอุปกรณจากศูนยวิทยาศาสตร หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให

การเรียนรูเปนไปอยางสมบูรณ 
 

 4. หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  หลักสูตรรวมกับสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดของมหาวิทยาลัย) หองสมุดของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหองสมุดของศูนยวิทยาศาสตร ไดมีการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร 

ตํารา ไวบริการใหนักศึกษา และผูที่สนใจเรียนรูทางดานเคมี โดยหลักสูตรไดแนะนําหนังสือใหม ๆ ใหกับทาง

หองสมดุของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดสรรใหมีความทันสมัย และตรงกับการเรียนรูของนักศึกษา อีกทั้งที่

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ไวบริการ 

เพื่อคนควาเพิ่มเติม นอกจากนี้ หลักสูตรรวมกับศูนยคอมพิวเตอรและมหาวิทยาลัย ไดสนับสนุนใหนักศึกษาใช

คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่น ๆ เพื่อคนควาขอมูล ผานระบบอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย 

(wifi) ของมหาวิทยาลัยอีกทั้งทางศูนยคอมพิวเตอร ไดมีบริการพิมพเอกสารไดโดยไมเสียคาใชจายจํานวน 100 

แผนตอภาคการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้ง 5 

ดาน ไดแกสภาพแวดลอมของหองเรียน อุปกรณพื้นฐานในหองเรียนสื่อโสตทัศนูปกรณ สิ่งสนับสนุนการเรียนใน

หองปฏิบัติการ และหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสแสดงดังตาราง 
 

 

 นอกจากนี้หลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

แสดงดังตาราง 

ภาคการศึกษาที ่ ความพึงพอใจดานตาง ๆ คาเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1/2558 

สภาพแวดลอมของหองเรยีน   4.46 ด ี

สื่อโสตทัศนูปกรณ  4.28 ด ี

สิ่งสนับสนุนการเรยีนในหองปฏิบัติการ 4.43 ด ี

หนังสือ ตํารา สิง่พิมพ และสือ่อิเล็กทรอนิกส 4.47 ด ี

เฉลี่ยทุกดาน 4.41 ด ี

2/2558 

สภาพแวดลอมของหองเรยีน   4.49 ด ี

อุปกรณพื้นฐานในหองเรยีน 4.50 ด ี

สื่อโสตทัศนูปกรณ  4.45 ด ี

สิ่งสนับสนุนการเรยีนในหองปฏิบัติการ 4.49 ด ี

หนังสือ ตํารา สิง่พิมพ และสือ่อิเล็กทรอนิกส 4.55 ดีมาก 

เฉลี่ยทุกดาน 4.52 ดมีาก 

ความพึงพอใจดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

1. ดานส่ือ/เอกสารและอุปกรณการสอน     

 1.1  จํานวนหรอืความเพียงพอของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน 4.20 ด ี

 1.2  ประสิทธภิาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน 4.00 ด ี

 1.3  สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความชัดเจน เขาใจงาย 4.20 ด ี

  เฉล่ีย 4.13 ดี 

2. ดานการบริการของหองสมุด   

 2.1  เจาหนาที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในงานใหบริการคําปรึกษา  

  ดวยความสุภาพและเหมาะสม 

4.40 ด ี

 2.2  มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ 4.80 ดีมาก 
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 2.3  มีระยะเวลา การยืมคนืเหมาะสมกับการใหบริการ 4.80 ดีมาก 

 2.4  เวลาที่ใหบริการ (เปด-ปด)มีความเหมาะสม 4.80 ดีมาก 

 2.5  มีท่ีน่ังจัดไวอยาเปนระเบยีบ เพียงพอ พรอมใหบริการ 4.60 ดีมาก 

ความพึงพอใจดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

 2.6  ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร  

  ระบบอินเทอรเน็ต ทีวีดาวเทยีม สื่อ CAI ฐานขอมลู เปนตน 

4.60 ดีมาก 

 2.7  การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกตอง คนหางาย และมีแผนปายบอกหมวดหมู 

  ที่ชั้นหนังสือ สะดวกตอการคนหา 

4.60 ดีมาก 

 2.8  มีหนังสอื ตํารา ผลงานทางวิชาการ วารสารและหนังสือพิมพที่ครอบคลุม 

  กับความตองการและมีความทันสมัย 

4.60 ดีมาก 

 2.9 มีชองทางใหผูบริการแสดงขอคดิเห็น ประเมินการใหบริการ 4.60 ดีมาก 

 2.10  มีการฝกอบรมการใชหองสมุด 4.40 ด ี

 2.11  มีการเรียนรูผานระบบ e-learning 4.40 ด ี

 2.12  มีการฝกอบรมการสืบคน และการใชฐานขอมูลของหองสมุด 4.40 ด ี

เฉล่ีย 4.58 ดมีาก 

3. ดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน     

 3.1 มีหองเรียนท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน 3.60 ด ี

 3.2  มีหองเรียนท่ีสะอาด บรรยากาศเหมาะสมตอการเรียนการสอน 3.40 ด ี

 3.3  สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน หองปฏิบัตกิารโดยรวม เชน ความสะอาด  

  ความรมรื่น  

4.00 ด ี

 3.4  ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน โตะ เกาอี้ เพียงพอ 

  ตอจํานวนผูเรียน 

3.60 ด ี

 3.5  อาคาร หองเรียน หองปฏิบัตกิารมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.00 ด ี

 3.6  สภาพแวดลอมภายในหองนํ้า หองสุขาโดยรวม เชน ความสะอาด แสง  

  การถายเทอากาศ 

3.80 ด ี

 3.7  มีส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณการศกึษาที่ทันสมัย พรอมใชงานและ 

  เพียงพอตอนักศกึษา 

3.60 ด ี

 3.8 มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย 4.00 ด ี

เฉล่ีย 3.75 ดี 

4. ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย    

 4.1  มีระบบการประปาที่เพียงพอทุกอาคาร 4.20 ด ี

 4.2  มีระบบไฟฟาที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ  4.40 ด ี

 4.3  มีระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ 3.40 ด ี

 4.4  มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่เพียงพอและพรอมใชงาน 4.00 ด ี

เฉล่ีย 4.00 ดี 

เฉล่ียทุกดาน 4.12 ดี 



หนา 120 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รวมทั้ง จากการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) พบวาอาจารยผูสอนไดใหขอเสนอแนะ

ดังนี ้
 

 1. ควรมีอุปกรณชวยสอน เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ระบบเสียง โดยเฉพาะไมโครโฟนที่เสีย

บอยคร้ัง พูดติด ๆ ดับ ๆ ทําใหอาจารยผูสอนตองตะโกน และนักศึกษาเสียสมาธิเพราะไดยินไมชัดเจน 
 

 2. ควรสนับสนุนหนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาเคมีวิเคราะห เคมีวิเคราะห

เชงิไฟฟา การวิเคราะหโดยเครื่องมือ เทคนิคสเปกโทรสโกป เทคนิคทางโครมาโตกราฟในหองสมุดใหมากขึน้ 
 

 3. ควรสนับสนุนอุปกรณเครื่องแกวพื้นฐานสําหรับใชในหองปฏิบัติการ เนื่องจากอุปกรณเครื่องแกว

ดังกลาวที่มีอยูใชมาแลวเปนเวลานาน 
 

 4. ควรสนับสนุนเครื่องมือวิเคราะหสําหรับใชในหองปฏิบัติการใหเพยีงพอและควรบํารุงรักษาเครื่องมือที่มี

อยูเดิมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากเคร่ืองมือดังกลาวที่มีอยูใชมาแลวเปนเวลานาน 
 

 5. ควรติดเครื่องปรับอากาศ เพราะหองเรียนไมเหมาะสมกับการเรียนในชวงฤดูรอนเนื่องจากอากาศรอน

มากทําใหนักศึกษาขาดสมาธิในการเรียน 
 

 ในระหวางการเรียนการสอน เมื่อเกิดปญหา ไดทําการแกไขตามความเหมาะสม และลดความขาดแคลน

เกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ ไปได สงผลใหเมื่อเปรยีบเทียบความพึงพอใจในปการศึกษา 2557 และ 2558 แสดงผลดัง

ตาราง พบวา ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาและอาจารยเพิ่มขึ้น 
 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 

 จากผลการประเมินในปการศึกษา 2557 ที่ผานมาพบวาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนบาง

เครื่องมือมีปริมาณไมเพียงพอ เชน เตาใหความรอนเครื่องตรวจวัดคาพีเอชและอุปกรณชุดกลั่นเปนตนดังนั้น

หลักสูตรจึงรวมมือกับโปรแกรมวิชาและศูนยวิทยาศาสตรจัดหาอุปกรณดังกลาวเพิ่มเติม ทําใหในปการศึกษา 

2558 มีอุปกรณเหลานี้ และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอนเพียงพอ และนักศึกษาสามารถใช

อุปกรณไดอยางทั่วถึง อีกทั้งในปการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชารวมกับศูนยวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรร

เครื่องมือใหมคือ เครื่องระเหยตัวทําละลายแบบลดความดัน เครื่องทําความเย็น เครื่องตรวจวัดคาการนําไฟฟา 

เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอรและเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร เปนตน ทําใหนักศึกษาไดใช

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

คาเฉลี่ย ผลการประเมิน คาเฉลี่ย ผลการประเมิน 

นักศึกษา 4.01 ดี 4.52 ดีมาก 

อาจารยประจําหลักสูตร 3.80 ดี 4.12 ด ี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนนิงาน 

เครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแมนยํา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย

(wifi) ของมหาวิทยาลัยไดมากขึน้ เพราะมีการเพิ่มการกระจายสัญญาณตามจุดตาง ๆ และมีการลงทะเบียนการ

ใชงานเครอืขายที่สะดวกมากขึ้น และหากมีปญหาการเขาระบบ สามารถติดตอแกไขผานศูนยคอมพิวเตอรได จาก

สิ่งสนับสนุนการสอนที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงเหลานี้ สงผลใหการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และการทํา

โครงงานวิจัย มีความถูกตอง แมนยํา และกาวทันตอเทคโนโลยีที่พัฒนาไปในทุก ๆ ป เพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นวา

ระบบการวางแผนและการดําเนินงานในปที่ผานมาไดผลดี และนักศึกษาตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรมีความ

พึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อุปกรณเครื่องมือที่ใชงาน ยอมมีการชํารุดเสียหาย 

หลักสูตรจงึรวมกับโปรแกรมวิชาประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 
 

 1. สภาพแวดลอมของหองเรยีน  

  เพื่อเตรียมความพรอมของสภาพหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยอาจ

มีการมอบหมายใหอาจารยผูสอนชวยกันสอดสองดูแลตามหองเรียนตาง ๆ 
 

 2. อุปกรณพื้นฐานในหองเรยีน 

  เพื่อใหมีอุปกรณพืน้ฐานในหองเรียน เชน โตะ เกาอี้ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ กระดาน พรอมใชงานอยู

เสมอ  
 

 3. สื่อโสตทัศนูปกรณ 

  เพื่อใหมีสื่อโสตทัศนูปกรณ ทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่อง

โปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง เปนตน  
 

 4. สิ่งสนับสนุนการเรียนในหองปฏิบัติการ 

  เพื่อใหอุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน โตะ เกาอี้ ตูดูดควัน ตลอดจนอุปกรณที่ใชในรายวิชาปฏิบัติการ

ตาง ๆ ใหมีความพรอม และเพียงพอตอการใชงาน 
 

 5. หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  เพื่อใหนักศึกษามีการคนควาขอมูลอยางอิสระ ทันสมัย และมีการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 อยางสมบูรณ 
 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
 

การวางแผน (P) 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดมีการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและ

หลักสูตรครัง้ที่2/2559เพื่อวางแผนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรตอ    สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู โดยรวมมือกับคณะในการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 

สวนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไดดําเนินการรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

การดําเนินการ(D) 

 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให

เสร็จสิ้น โดยใหนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรเขาไปประเมินในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนนิงาน 
 
 

การประเมินการดําเนินการ(C) 
 

 จากผลการประเมินในสวนของนักศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู อยูในระดับดีมาก คดิเปน 4.52 คะแนน และผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความ

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับดี คิดเปน 4.12 คะแนนเมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษา2557 พบวา ความพึ่งพอใจเพิ่มมากขึ้น แสดงวาการวางแผนและการดําเนินการที่

ปรับปรุงจากปการศึกษา 2557 เพื่อจัดซื้อ จัดสรร และซอมแซม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2558 ที่

ผานมาไดผลดีขึ้น 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 

 ในปการศึกษาถัดไปคือปการศึกษา2559 หลักสูตรยังคงรวมมือกับคณะในการประชุมวางแผนจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย และรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อสํารวจความพึง

พอใจในสวนของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูและอาจจะเพิ่มรายละเอียดในสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 

 1. รายละเอียดความพึงพอใจในแตละดาน ใหละเอียดและครอบคลุมมากขึน้ 
 

 2. เพิ่มการประเมินในแตละภาคการศึกษา เพื่อจะไดนําผลการประเมินในภาคศึกษาแรก มาปรับปรุงใน

ภาคการศึกษาถัดไป (เดิมประเมินเปนรอบปการศึกษา) 
 

 3.  เพิ่มชองทางในการแสดงความคดิเห็น ขอรองเรียนตาง ๆ เพื่อการปรับปรุงแกไขที่ดีขึน้ 
 

 ทั้งนี้ การดําเนินงานในสวนของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูนี้ จะตองมุงเนนใหนักศึกษามีความสุขในการเรียน มี

อุปกรณการเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-0-1  รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที1่/2559 

6.1-0-2 รายงานการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกตและหลักสูตรครั้งที2่/2559 

6.1-0-3 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1-0-4 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 

6.1-0-5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

6.1-0-6 รายงานการประเมินคุณภาพประจําป 2557 

6.1-0-7 มคอ. 5 
 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ป 2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน    
 

 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

จุดแข็ง 
 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู อยูในระดับดมีาก 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

 หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณา

เพื่อดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาใหสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 1.  การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดหาและพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งในดานความทันสมัยของอุปกรณ และคอมพิวเตอร  

 2.  หลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง เชน เครื่องแกสโครมาโตกราฟ และเครื่องอะตอมมิก     

แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรเปนตน 

 3.  หนังสือ ตําราตาง ๆ ในศาสตรเฉพาะทางมีจํานวนนอย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. หลักสูตรควรดําเนินการจัดหา และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งในดานความทันสมัยของอุปกรณ และคอมพิวเตอรใหมีความเหมาะสมและพรอมใชงาน และจัดซื้อ

เคร่ืองมือเฉพาะทาง เชน เคร่ืองแกสโครมาโตกราฟ และเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

เปนตน 

 2. หลักสูตรควรใหขอมูลเพิ่มเติมแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหาหนังสือ ตํารา

ตาง ๆ ในศาสตรเฉพาะทาง 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.00 
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บทท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14ตัวบงชี้ แสดงดังตาราง 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 

การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

องคประกอบที่ 2  

บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที2่.3 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

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  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒ ิ

 ปริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนง 

 ทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ 

คะแนน 

ประเมินตนเอง 

คะแนน

ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลการ

ประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน 
ผานการ

ประเมิน 

ผานการ

ประเมิน 

หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.73 4.73 ดีมาก 

3 นักศึกษา 4.00 3.33 ดี 

4 อาจารย 4.33 3.67 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 5.00 3.75 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4.00 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 4.50 3.80 ด ี

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชีข้ององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะ

เปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมนิรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
 

องคประกอบที่ 1 
 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11  
 ตัวบงชี้ที่ 1.1.12  
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมนิรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้

คุณภาพ 

เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรอื 

สัดสวน) 

คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรอื 

สัดสวน) 

คะแนน 
ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 
คาเฉลี่ย 

4.00 

48.97 คาเฉลี่ย 

4.45 
4.45 คะแนน 

48.97 คาเฉลี่ย 

4.45 
4.45 คะแนน 

11 11 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 70 
19 x 100 

รอยละ 100 5 คะแนน 
19 x 100 

รอยละ 100 5 คะแนน 
19 19 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน  4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน  3ขอ 3คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน  3ขอ 3คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่4.1 4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน  3 ขอ 3คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่4.2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 60 
2 x 100 

รอยละ 40 5 คะแนน 
2 x 100 

รอยละ 40 5 คะแนน 
 

5 5  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 80 
3 x 100 

รอยละ 60 5 คะแนน 
3 x 100 

รอยละ 60 5 คะแนน 
 

5 5  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 30 
24 x 5 

รอยละ 24 5 คะแนน 
24 x 5 

รอยละ 24 5 คะแนน 
 

5 5  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน  3 ขอ 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  4 ขอ 4 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  3 ขอ 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที ่5.3 5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  3 ขอ 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100  รอยละ 100 5 คะแนน  รอยละ 100 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 ขอ  4 ขอ 4  4 ขอ 4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 – 6 
4.50 3.80 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี 
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ตารางที่ 3ตารางวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบ 

ที่ 
คะแนนผาน 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุก

ตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
4.45, 

5.00 

 

4.73 ดีมาก 

3 3 

4.00, 

3.00, 

3.00 

- - 

 

 

3.33 ด ี

4 3 

3.00, 

5.00, 

3.00 

- - 

  

 

3.67 ด ี

5 4 4.00 

3.00, 

3.00, 

5.00 

- 

 

 

3.75  ด ี

6 1 - 4.00 - 4.00  ด ี

รวม 13 
25/7 = 

3.57 

15/4 = 

3.75 

9.45/2 

= 4.73 
3.80 

ด ี

ผลการประเมิน ดี ด ี ดีมาก ด ี ด ี

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีงานทําที่ตรงกับสาขารวมทั้งผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการทํางานในระดับ

มาก 

2. มีกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายรวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีขึ้น 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดไว และครอบคลุมทุกสาขารวมทั้งมีผลงานตีพมิพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สงเสริมทักษะการเรยีนรูดวยตนเองของนักศึกษา รวมทั้งนําผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการเรยีนการสอนและนํางานวิจัยมาบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. สรางความมั่นใจใหกับบัณฑติในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชพี 

2. สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น 

4. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ภายในเวลาที่กําหนด 

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาและพัฒนาหองปฏิบัติการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานความ

ทันสมัยของอุปกรณ คอมพิวเตอร ใหมีความเหมาะสมและพรอมใชงาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ําเปนระยะ ๆ เพื่อให นักศึกษาจบตาม

แผนการเรียน ภายในเวลาที่กําหนด 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเฉพาะทาง เชน GC, AA 
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