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คํานาํ 

 

  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ใหทราบ

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวาง

แผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง 

สําหรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 

  สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร  บทนํา  ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับ

หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่

รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 2558  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม  2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับ 3.75 ทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจาก

คณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับ

ตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 1  บทนํา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปน

หลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมซึ่งมี

ศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบรกิารวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวน

ของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝก

ประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออก

ฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของ

การใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดาน

วิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกใน

การติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของ

หลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับ

หนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน กิจกรรมโครงการเสวนา 

“มั่นใจ เดินหนา สูวิชาชพี” กิจกรรมโครงการ “คณะวิทยฯ สวยดวยมือเรา” กิจกรรมโครงการ “เปดโลกทัศน

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” กิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงานดานการบําบัดน้ําเสีย” 

กิจกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนสิ่งแวดลอม” กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและ

การอนุรักษเมืองเกาสงขลา กิจกรรมโครงการ “สัมมนานักศึกษากอนฝก/หลังฝกประสบการณวิชาชีพ” 

นอกจากนี้ หลักสูตรไดรวมมือกับคณะ ในการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 

โครงการ Sci & Tech มุงสูประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 (เรียนภาษาอังกฤษ) และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะการคดิวิเคราะหเชงิตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ดานหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีหองเรียนและอุปกรณการเรียน

การสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยาง

งานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา 

อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่วกับสาระความรูตางๆ ของหลักสูตร 
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1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร  25491641100862 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Sciencein Environmental Science 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B. Sc. (Environmental Science) 

1.1.3 วิชาเอก  ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

- ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

          เปดสอนภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 

 ไดพจิารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวนัที ่27 มกราคม  2555 

  ไดรับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ 2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2557 
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1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- หนวยงานราชการดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เปนตน 

- นักวิชาการสิ่งแวดลอมทั้งในภาครัฐและเอกชน 

- บริษัทเอกชน เชน หองปฏิบัติการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ผู

ควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม และเจาหนาที่สิ่งแวดลอมในโรงงาน

อุตสาหกรรม เปนตน 

- องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

- หนวยงานดานการศึกษาและวิจัย 

- ผูประกอบการธุรกิจและผูเสนอขายผลิตภัณฑทางดานสิ่งแวดลอม 

1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุน 1 (1/2555) 82 59 56 56  

รุน 2 (1/2556)  100 63 54  

รุน 3 (1/2557)   83 59  

รุน 4 (1/2558)    77 53 

รวม 82 159 202 246  
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1.3 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/ประจําหลักสตูร 

มคอ 2 ปจจุบัน หมายเหต ุ

1. นางขวัญกมล ขุนพิทักษ 1. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ 

- วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

- ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

 

2. นางสาวสุชีวรรณยอยรูรอบ 2. ดร.สุชีวรรณยอยรูรอบ 

- วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

- วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

- วท.บ.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

 

3. นางสาวนดัดา โปดาํ 3. นางสาวนดัดา โปดาํ 

- วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม) 

- วท.บ.(วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม) 

 

4. นางสาวหิรัญวด ีสุวิบูรณ 4. นางสาวหิรัญวด ีสุวิบูรณ 

- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

- วท.บ.(วิทยาศาสตรเคม)ี : 

ศึกษาศาสตร 

 

5. นางสาวนรารัตน ทองศรนีุน 5. นายกมลนาวินอนิทนูจติร 

- วศ.ม.(วศิวกรรมสิ่งแวดลอม) 

- วศ.บ.(วิศวกรรมสิง่แวดลอม) 

ปรับปรุงใหมโดยผานความ

เห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลยั ในการประชุม

คร้ังที่ 7/2556 เมื่อวันที ่27 

ตุลาคม 2556 

1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

อาจารยเมสันต  สงัขมณ ี อาจารยมาศภินันท พันธพิพฒัไพบูลย 

อาจารยชนรรคพงศอาทิตย ผศ.ศรีคํา  บัวโรย 

ดร.สธน  เสนาสวัสดิ ์ อาจารยตถาตา  สมพงศ 

อาจารยวรรณด ี หนูหลง ดร.กาญจนกมล  สุวิทยารัตน 

อาจารยรุงรงัสิมา สัตยาไชย ดร.มะลิ  ประดิษฐแสง 

อาจารยชนกนาถ  พูลสวัสด ์ิ อาจารยทวิาพร  จนัทรแกว 

อาจารยตะวัน  รตันประเสริฐ อาจารยนันทยา  ศรีวารนิทร 

อาจารยอริศรา  สุขขวัญ อาจารยสุกานดา  จันทว ี

อาจารยณับปราณ  เตียวสกุล อาจารยพรรณรอง  รัตนไชย 
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1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนอืจากอาจารยประจําหลักสตูร) (ตอ) 

อาจารยอรวีร  ปานนาค อาจารยพัชยากรณ  พลูเกต 

อาจารยวารุณี  นวลนภดล อาจารยวรวรรณสุขใส 

ดร. เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต อาจารยกมลทิพย  สมบูรณพงษ 

อาจารยเยาวลักษณ  เตี้ยนวน อาจารยปถวธีร  เพชรสุริยา 

อาจารยนพมาศ  รมเกต ุ อาจารยณิชภัทรชัยวรากรณ 

อาจารยอิบรอฮิม  ยี่สุนทรง อาจารยธีรพล  บัวทอง 

อาจารยฤดีดาว  ชางสาน อาจารยณฐวรท  บุญรตันา 

อาจารยพรีวัฒน  ชลเจริญ อาจารยเกวลนิ  ชัยณรงค 

ดร.จริญญา  ธรรมโชโต อาจารยปรยิากร  บญุสง 

ผศ.ภิญโญ  ชางสาน อาจารยพงษศักดิ ์ มานสุริวงศ 

อาจารยพชิญพิไล  ขุนพรรรณราย ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน 

อาจารยซ ู กวาง คมิ อาจารย TatikEkawati 

ดร.อัญชสา  สีนวนแกว ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค 

อาจารยนวรัตน  สีตะพงษ ผศ.ดร.เลิศ  สิทธิโกศล 

อาจารยบรรจง  ทองสราง อาจารยดินาถ  หลาํสุบ 

อาจารยระเบยีบ  สุวรรณเพ็ชร ผศ.คทาวุธ  ไชยเทพ 

อาจารยนิสติา  ฤทธาภิรมย อาจารยจิราภรณ  กวดขนั 

อาจารยนันทยิา  เปาทอง อาจารยนรารัตน  ทองศรีนนุ  

ผศ.ดร.พลพัฒน  รวมเจรญิ อาจารยสมสมยั  เอียดคง 

อาจารยรักษิณา  หยดยอย อาจารยธนยั  ตันวานิช 

อาจารยศราวุฒิ  ชูโลก อาจารยดํารงคเกยีรติ  ศรีเทพ 

อาจารยวรียุทธ  ทองคง ผศ.ดร.จารุวรรณคําแกว 

ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ ์ อาจารยฮัสนดีา  สมาอูน 

ผศ.ดร.ปราโมทย  แกววงศศรี อาจารยศอลาฮดุดีน  สมาอูน 

อาจารยฐิติมาพร  หนูเนยีม อาจารยจุฑารัตน  ขันทกะพันธ 

อาจารยจิรพงศ  สุขจันทร อาจารยจิราวรรณ  นาคสีทอง 

อาจารยสายใจ  เพชรคงทอง อาจารยวสิน  ทับวงษ 

อาจารยชาญวิทย  จันทรอนิทร ผศ.ดร.บูฆอรี ยหีมะ 

อาจารยศักดิ์ชาย  คงนคร  ผศ.พิกุล  สมจิตต 

อาจารยปยธดิา  บุญสนอง  
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1.5 อาจารยพเิศษ (ถาม)ี  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ ตําแหนงทางวิชาการ 

1. นางสาวสมสมัย เอยีดคง - วท.ม. (พัฒนาการเกษตร) 

- วท.บ. (วนศาสตร) 

- 

2. นายปราโมทย แกววงศศร ี - Docteur (Biologic des Population et ecologic) 

- วท.ม. (วนศาสตร/การจัดการลุมน้าํ) 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร/ศึกษาศาสตร

เกษตร) 

ผูชวยศาสตราจารย 

3. นางปาริชาต ิวสิุทธสิมาจารย - Dr. phil. (Biogeography) 

- วท.ม. (Environmental Risk Assessments for 

Tropical Ecosystems) 

- วท.บ. (ชวีวิทยา) 

ผูชวยศาสตราจารย 

4. นางสาวบุษกร ถาวรประสทิธิ ์ - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร) 

อาจารย 

5. นางสาวจุฑารัตนขันฑกะพนัธ - วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 

- วท.บ. (เคมี) 

- 

 

2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2557) 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 2.93 ปานกลาง 

3. นักศึกษา 3 2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย 3 2.63 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 2.00 นอย 

รวม 14 2.67 ปานกลาง 
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3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมตามองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปที่

ผานมา 

จุดแข็ง 

1. อาจารยทุมเทในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอตอเนื่อง 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่เสริมประสบการณทําใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูอยาง

แทจริง (การศึกษาดูงาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เรงรัดในการยกระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

2. สรางและพัฒนาระบบการคัดกรองนักศึกษา 

3. ในรายวิชาที่เรียนควรจัดกิจกรรมการเรยีนรูเช่ือมโยงกับทองถิ่นและสภาพแวดลอมจริง 

4. เนื่องจากไดมีการใชวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการรวมกับนักศึกษาหลายชั้นป จึงสงผลตอการ

ปฏิบัติการที่ตองใชหองปฏิบัติการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ระบบการรับและคัดกรองนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่คงอยูตอการจบหลักสูตร 

2. ควรจะมีมาตรการรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

3. การจัดการครุภัณฑและหองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูทั้งการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนอกเวลาเรยีนปกต ิ

4. ในรายวิชาที่เรียนควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติกิจกรรมและเรียนรูสภาพปญหา

จรงิ 

5. ควรมีแผนงาน โครงการ กจิกรรมในการของบประมาณรับการสนับสนุน ขยายหองปฏิบัติการพรอม

วัสดุอุปกรณที่เอือ้ตอนักศึกษาในการปฏิบัติการกจิกรรมที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน 

 

4. การนาํผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 

- สรางและพัฒนาระบบคัดกรองนักศึกษา มีการปรับปรุงโดยทางหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยเพิ่ม

ชองทางการรับนักศึกษาโดยใชคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติองคกรมหาชน (สทศ.) 

มาใชการในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตออีกหนึ่งชองทาง  

- การเชื่อมโยงกับทองถิ่น ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ.2559 ไดพิจารณา

ออกแบบหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับทองถิ่น โดย เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นมากขึ้น เชน สิ่งแวดลอมกับ

การพัฒนาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดลอม และ การจัดการลุมน้ําและทะเลสาบสงขลา 
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- อุปกรณหองปฏิบัติการ ทางหลักสูตรจัดแผนการจัดหาเครื่องมือสําหรับหองปฏิบัติการ โดยได

เคร่ืองมือเพิ่มเติมมาเชน ในปการศึกษา พ.ศ. 2557 จัดซื้อเคร่ืองวัดฝุน พ.ศ. 2558 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง 

และในปการศึกษาตอมา จะจัดซื้อเคร่ืองวิเคราะหไนโตรเจน แตปจจุบันยังประสบปญหามีหองปฏิบัติการเพียง

หองเดียว อยางไรก็ตาม จากแผนการกอสรางอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2560 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรพื้นที่หองปฏิบัติการและหองเรียนแกหลักสูตรอยางเพียงพอ ซึ่งคาดวา

จะสามารถรองรับความตองการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูได 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรไดสงเสริมการพัฒนา

คณาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยใหอาจารยเขารวมโครงการสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ เขารวมโครงการเสวนาเพื่อสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การผลิตหนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 และ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ และบุคคลากรสายสนันสนุน เขารวมโครงการศึกษาดูงาน

ระบบบริหารการจัดการศูนยวิทยาศาสตร ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย

ปฏิบัติการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และหอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม 

- ปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไมปกติ อาทิเชน รายวิชาเคมี

วิเคราะห ในป 2557 อาจารยผูสอนเสนอใหปรับสัดสวนระหวางคะแนนสอบใหสอดคลองกับเนือ้หาและชั่วโมง

สอนในแตละบท เพิ่มเติมการทดสอบยอยและทํากจิกรรมในแตละบทซึ่งมีผลใหนักศึกษาผานเกณฑมากขึ้น ใน

ป 2558 ซึ่งยังพบวามีนักศึกษาไมผานและตองมีการเรียนซ้ํา อาจารยผูสอนจึงเสนอใหปรับสัดสวนระหวาง

คะแนนสอบ เพิ่มเติมการทดสอบยอย หรือทดสอบทายคาบสอน และใหคําปรึกษาในการเรียนหากนักศึกษา

ตองการหรอืหากจําเปนอาจารยผูสอนจะสอนเสริมในรายวิชา และ รายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ซึ่งมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไมสามารถสงงานวิจัยไดตามกําหนด (ติด IP บางคนติด E) ในป 2557 อาจารย

ผูสอนเสนอใหนักศึกษาสามารถใชหัวขอที่สนใจจากรายวิชาวิธีวิจัยฯ มาใชในการทําวิจัยได แตนักศึกษายังมี

ปญหาอยูจึงเสนอแนะใหมีการกําหนดการสอบรายงานความกาวหนา ในป 2558 ซึ่งปญหาการติด IP ยังคง

อยู ดังนั้นในป 2559 จึงกําหนดใหรายวิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นักศึกษาสอบโครงรางวิจัยให

ผาน จึงจะไดผลการเรยีนในรายวิชาวิธีวจิัย ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหากไมผานก็ไมสามารถลงทะเบียนได

ในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 2 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดบัหลักสูตร 

 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ

พิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12  ขอ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ดร.สิรพิร บริรักวิสิฐศักดิ์ โทรศัพท  : 0-8907-1691-6 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ บางูสัน โทรศัพท : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตรี 

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

ใ น ส า ข า ที่ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ กั บ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่

ระบุไวหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้นโดยมี

คุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ หรอือาจารยผูสอน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

หมายเหต ุสําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชใน

ปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8) 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานตามองคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริญญาตรี 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
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องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง

นอย 5 ดานคือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ โทรศัพท  : 0-8154-2400-1 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ บางูสัน โทรศัพท : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได   = 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา12 

 

ผลการดําเนนิงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 

ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจรยิธรรม คะแนนเฉลี่ย 57.29 

2. ดานความรู  คะแนนเฉลี่ย 56.83 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนเฉลี่ย 59.00 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  คะแนนเฉลี่ย 56.38 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 55.60 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมมีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 

57.09 คดิเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.39  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2558 

 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 28 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 13 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทํา 

รอยละ 22 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 57.09 

5. คาเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 4.39 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 

3.80 

คาเฉลี่ย 

2.93 คะแนน 

คาเฉลี่ย 

4.39 คะแนน 

       

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

1. จากผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตคิดวา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีความตองการบัณฑิตในสาขานี้มาปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 96.70 

เนื่องจากผูประกอบการเห็นวา บัณฑิตมีจุดเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สุด  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มุงเนนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม  

2. เสริมสรางประสบการณนอกหองเรยีน จากโครงการเปดโลกทัศนทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะและความรูทางวิชาชพีของบัณฑิต 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองการความตองการของผูใชบัณฑติและบริบทของทองถิ่นมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่

สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํา

นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ

ตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

พิเศษหรอืภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ โทรศัพท  : 0-8154-2400-1 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ บางูสัน โทรศัพท : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 
 

** การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา** 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 

 

  คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 

        จํานวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
X 100 
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ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่

สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 28คน 

และมหาวิทยาลัย ไดกํ าหนดใหนั กศึกษาที่สํ า เร็ จ

การศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมี

งานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 19 คน

คิดเปนรอยละ 67.86 ซึ่งมีงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ 2 คน คิดเปนรอยละ 7.14 รวมคิดเปนรอยละ 75 

.00 และ  3.75 คะแนน 

2.2-0-1 สรุ ป จํ า น วน ผู ต อ บ แ บบ ส อ บ ถา ม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย

สํานักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 27 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 28 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 96.43 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 1 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 19 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 2 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน - 

8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือภายใน 1 ป รอยละ 80.77 
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วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =       21x 100 = รอยละ 80.77 

             26 

 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   =  รอยละ 80.77x 5    = 4.04 คะแนน 

           100 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

70.00 

รอยละ 21.03 

คดิเปน 1.35 

คะแนน 

รอยละ 80.77 

คดิเปน 4.04

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะและความรูทางวิชาชีพของบัณฑิต 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองการความตองการของผูใชบัณฑติและบริบทของทองถิ่นมากขึ้น 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. จากผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตคิดวา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีความตองการบัณฑิตในสาขานี้มาปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 96.70 

เนื่องจากผูประกอบการเห็นวา บัณฑิตมีจุดเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สุด  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มุงเนนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม  

2. เสริมสรางประสบการณนอกหองเรยีน จากโครงการเปดโลกทัศนทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะและความรูทางวิชาชพีของบัณฑิต 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองการความตองการของผูใชบัณฑติและบริบทของทองถิ่นมากขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.39 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 4.04 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.22 
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องคประกอบที ่3  นักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ 

แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนด

เกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัด

นักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่น

ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ โทรศัพท  : 0-8154-2400-1 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ บางูสัน โทรศัพท : 0-8054-2332-7 
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เกณฑการประเมนิ 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคดิ

ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมนิ

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดไีด

ชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

การรับนักศึกษา 

เปาประสงค 

 จากการประชุมปรึกษาหารือหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

1/2558 ทางหลักสูตรไดตั้งเปาประสงคในการรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2558 คอื  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีกระบวนการ ขั้นตอนการรับ

นักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบ

สัมภาษณนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2558 

3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร

คร้ังที่ 1/2558 

3.1-0-4 โครงการปรับพื้นฐานของ 

สนส. 

3.1-0-5 โครงการปรับพื้นฐานของ

คณะ 

3.1-0-6 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

3.1-0-7 คูมือการลงทะเบียนเรยีน 

3.1-0-8 แ บ บ บั น ทึ ก อ า จ า ร ย ที่

ปรึกษา 

3.1-0-9 โครงการ Road Show ของ 

สนส. 

3.1-0-10 โครงการ Fun RUN เพื่อ

ระดมทุนชวยเหลือนักศึกษา

เรียนดีแตยากจนของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2558 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P(A):57) จากยอดนักศึกษาที่รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2557 ที่ผาน

มา  พบวาจากในแผนรับของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

บัณฑิต ไดกําหนดจํานวนนักศึกษา ที่จะรับเขาในป 2557 จํานวน 80 

คน  มีนักศึกษา มารายงานตัวจํานวน 83 คน   จากการรับสมัคร

จากรอบคัดเลือกตรงและรอบการรับสมัครนักศึกษากลุมภาคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตรภาคใต (5 สถาบัน) รวมทั้งสิ้น 2 รอบ

และจากการรับสมัคร 3 รอบที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น   ประกอบกับ

การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาโดยคํานึงถึงความตองการ

ของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจําที่มีอยู 

(ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

กรรมการหลักสูตรและกรรมการประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา22 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

สิ่งแวดลอม มีความเห็นรวมกันวา จะคงระดับการรับนักศึกษาไวที่ 

83 คน 

ตอมาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมบัณฑิตไดมีการกําหนด

จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 80 คน  โดยมี

การประชุมระหวางกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อกําหนดแผนรับ

ประจําป 2558 ระหวางรอบการรับสมัครนักศึกษารอบสมัคร

คัดเลือกตรง  จํานวน 40 คน และรอบการรับสมัครนักศึกษากลุม

ภาคมีหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูมิศาสตรภาคใต (5 สถาบัน)  จํานวน 40 

คน   โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาคือ ผูสมัครตองจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 สายวิทย-คณติ 

 

กระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

2557 (P) ดังนี้ 

(P:57) จากการรับสมัครนักศึกษาในป 2557 มีการประกาศรับ

สมัครนักศึกษาทั้งสิ้น 4 รอบ  คอื การรับสมัครรอบคัดเลอืกตรง  

การรับสมัครนักศึกษากลุมภาคมีหาวิทยาลยัราชภัฏภมูิศาสตร

ภาคใต (5 สถาบัน) การรับสมัครรอบที ่2 และการรับสมัครรอบ

แสดงความจํานง (รอบที ่3)  โดยแตละครั้งกอนจะเริ่มการประกาศ

รับสมัครรอบแรก  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะของให

หลักสูตรกําหนดแผนรับนักศกึษา เพื่อเขาที่ประชุมกรรมการสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลยัตอไป  หลงัจากนัน้จึงดําเนนิการรับ

สมัครตามคุณสมบัติที่กําหนดและจาํนวนที่ระบไุวในแตละรอบตอไป 

นอกจากการกําหนดคุณสมบตัิและจํานวนแผนรับที่กรรมการ

หลักสูตรและกรรมการประจาํโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมเขาไปมสีวนรวมในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาแลว  

กระบวนการสอบสมัภาษณและการเตรียมความพรอม คอือีก 2 

กระบวนการที่กรรมการหลักสูตรและกรรมการประจําโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดเขาไปรวมดาํเนินการใหครบกลไกการรับ

สมัคร 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

(D:57) ในการรับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 

หลักสูตรสงตัวแทนกรรมการประจําหลักสูตรรวมกับตัวแทน

กรรมการประจําโปรแกรมวิชาดําเนนิการสอบสัมภาษณนกัศึกษาที่

ผานการสอบขอเขียนในทุกรอบการรับสมัคร  เพื่อเปนการคัดกรอง

ผูเรียนที่เหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนและตรงตาม

เจตคติที่มีตอการศึกษาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และเมื่อ

นักศึกษาไดผานกระบวนการรายงานตัวเรยีบรอยแลว  นักศึกษาจะ

เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อปรับพื้นฐานใหนักศึกษา

ที่มาจากตางสถาบันใหใกลเคียงและพรอมสําหรับการเรยีนในวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมากที่สุด 

(A:57)ในขณะเดยีวกันที่ประชมุกรรมการหลักสูตรและกรรมการ

ประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมวางแผน การ

ประชาสัมพันธ หลักสตูรนอกสถานที่ (Road Show) โรงเรยีน

กลุมเปาหมาย โดยพิจารณาจากเงื่อนไขสิทธิการรายงานตัว

นักศึกษา โดยเปาหมาย ตองไมสําหรับการออกประชาสมัพนัธ

ในชวงระยะเวลา 3 - 5 ปที่ผานมา โดยจะดาํเนินการวางแผนเลือก

สถานศึกษาเปาหมายตอไป 

 

กระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

2558 (P) ดังนี้ 

1. แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 80 คน โดยมี

การกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาดังนี้คอื  

  1) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ

เทียบเทา ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา 

  2) มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับ

นักศึกษาในแตละรอบโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

  1) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ

เทียบเทา ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรอืเทียบเทา 

  2) มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 

3. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับ

นักศึกษาในแตละรอบโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คอื 

  1) แบบคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี จํานวนรอยละ 50 คิดเปน 

40 คน โดยคัดเลือกจากผลการเรียน ซึ่งนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยของ

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมต่ําวา 2.50 และสอบ

สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการ

ประจําหลักสูตรและแตงตั้งโดยสํานักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 คิดเปน 40 คน โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใตทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร และสอบ

คัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการประจําหลักสูตร

และแตงตั้ งโดยสํานักงานสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) 

และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรง  โดยสํานักงานสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดการรับสมัคร และ

สอบคัดเลือกโดยขอสอบของมหาวิทยาลัย และมีการสอบสัมภาษณ 

โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยกรรมการประจํา

หลักสูตรและแตงตั้งโดยสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

การดําเนินการ (D:58) 

ในการสอบสัมภาษณของทุกรอบการรับสมัครเพื่อเปนการรักษา

มาตรฐานของการรับนักศึกษาของทุกหลักสูตร  สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนจึงใหแตละหลักสูตรเสนอชื่อกรรมการสอบ

สัมภาษณเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจึงสงรายชื่อ

กรรมการประจําหลักสูตรมาเปนกรรมการสอบสัมภาษณและไดรับ

การแตงตั้งเปนกรรมการสอบสัมภาษณโดยมหาวิทยาลัยตอไป  

จากนั้นผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไดทําการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่เปนตัวแทนหลักสูตร   ซึ่งทุกครั้งกอนเริ่มการสอบ

สัมภาษณทุกรอบ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดใหมี

การประชุมทําความเขาใจระบบและเกณฑการสอบสัมภาษณ และ

ไดกําหนดคุณสมบัติในการสอบสัมภาษณตามประเด็น ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพ  

2. การใชภาษา  

3. เจตคติตอวิชาชีพ 

4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 

โดยกรรมการสอบสัมภาษณมีอิสระในการใหน้ําหนักคะแนน  

ทั้งนี้จํานวนผูผานการสอบสัมภาษณและผูมีรายชื่อสํารองขึ้นอยูกับ

สัดสวนแผนรับในแตละรอบของแตละหลักสูตรเอง   เมื่อสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณ

เรียบรอยแลวจึงดําเนินการใหมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบ

สัมภาษณ เพื่อใหผูผานการสอบสัมภาษณไดมารายงานตัวตามวัน

และเวลาที่กําหนดไวตอไป 

จากการรับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น 

จํานวน  77  คน 

การประเมินผลการดําเนินการ(C:58)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มีนักศึกษาเขา

ศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 77 คน  ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนการรับเขา

นักศึกษาในปการศึกษา 2555-2557 ที่ไดไมครบตามจํานวน 80 คน 

และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (โดยเฉพาะในกลุมเทคโนโลย ี
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สิ่งแวดลอม) ซึ่งไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทั้งนี้ทางหลักสูตรได

ขอสรุปและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ในเรื่องปญหาการรับนักศึกษาที่

มีจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย ไดแก 

- อาจเกิดจากการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียน

ตางๆ ไมเพยีงพอ  รวมทั้งนักเรียนที่สอบเขาเมื่อเห็นชื่อกลุมจึงคดิวา

เรยีนยาก   

- นักศึกษาบางสวนอาจไมทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสตูร  

- สภาพสังคมปจจุบันคานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรลดลง  

- หลักสูตรวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีเปดสอนกันอยาง

แพรหลายในสถาบันอดุมศึกษา ทําใหนักศึกษามีตัวเลือกในการ

ตัดสนิใจมากขึ้น 

- หลักสูตรเปดใหมเพิ่มมากขึ้น 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A:58) 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการ

ประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 

2559 ดังนี ้

1) ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น  เชน road show ใน

สถานศึกษา  เปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงหลักสูตร(รับทราบขอมูล) 

ไดงายขึ้นโดยใชวิธีผานทางรุนพี่ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร  และใช

การประชาสัมพันธผานทางศิษยเกาใหชวยบอกตอ โดยโปรแกรม

วิ ชาร วมกับคณะ ปรับปรุ ง เว็ บ ไซต ของ โปรแกรมวิ ชา เพื่ อ

ประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่

ประสบความสําเร็จ เปนตน  

2) เสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับ

นักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน เพื่อเปนการจูงใจนักเรียนที่ตองการ

ศึกษาตอแตขาดแคลนทุนทรัพย 

3) สรางและพัฒนาระบบคัดกรองนักศึกษา มีการปรับปรุงโดย

ทางหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยเพิ่มชองทางการรับนักศึกษาโดย

ใชคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติองคกร

มหาชน (สทศ.) มาใชการในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 
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การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบ

โดยขอสอบกลาง เชน ระบบคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี นักศึกษาที่

รับเขามาจากโรงเรียนที่มีความหลากหลายของการจัดการเรียนการ

สอน ประกอบกับนักเรียนที่รับเขามีผลการเรียนดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรคอนขางต่ํา จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาใหนักศึกษากลุมนี ้รวมทั้งมีกจิกรรมที่ชวยใหนักศึกษา

มีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดี

ขึ้น ทั้งดานวิชาการและดานการใชชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้ง

เปาประสงค และดําเนินการดังนี้ 

เปาประสงค(O) 

นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการ

และการใชชวีิตในมหาวิทยาลัย 

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงาน

รวมกับคณะ ดังนี้ 

1) คณะและหลักสูตร รวมประชุมวางแผน ในการจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอม ใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดย

ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร และเคมี  นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมกิจกรรม “Sci&Tech…ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 

รุน 2”  กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และกิจกรรมความ

ปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัย

ธรรมชาติ เปนตน 

การดําเนนิการ (D) 

นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดทํา

กิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา

ใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา และ

คณะ  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรยีนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี ้
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1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ ไดดําเนินงานโครงการ

จัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ตั้งแตวันที่ 15-26, 

29-30 มิถุนายน 2558  และ 1 กรกฎาคม 2558 โดยในสวนของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เนนใหนักเรียนเรียนเสริมใน

รายวิชา คณิตศาสตร และเคมี เนื่องจากนักเรียนสวนใหญยังมี

ปญหา ซึ่งรายวิชาดังกลาวมีความสําคัญในการประยุกตใชกับ

รายวิชาอื่นๆในหลักสูตร โดยคํานึงถึงความรูพื้นฐานเบื้องตนที่

นักศึกษาจําเปนตองทราบกอนการเขาศึกษา เพื่อลดอัตราการพน

สภาพหรือการลาออกกลางคัน  โดยโครงการไดจัดใหมีการทดสอบ

กอนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและเคมีพื้นฐาน ผลการ

ประเมินพบวา 

 

รายวชิา 

คะแนน

เต็ม 

(คะแนน) 

ผลการทดสอบกอนเรียน (คะแนน) 

กลุม

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

กลุมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร

พื้นฐาน 

40 11.59 12.85 

เคมีพื้นฐาน 50 15.70 16.03 

 

  1) ผลการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐาน

ภายหลังสิ้นสุดโครงการพบวา 

ผลการทดสอบหลังการเตรียมความพรอม นักศึกษามีผลทดสอบ

หลังเรียนเพิ่มขึ้น ดังนี ้

 

รายวชิา 

คะแนน

เต็ม 

(คะแนน) 

ผลการทดสอบหลังเรียน (คะแนน) 

กลุม

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

กลุมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร

พื้นฐาน 

40 12.89 14.69 

เคมีพื้นฐาน 50 18.37 18.62 
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  2) จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาใหม ที่มีตอ

กิจกรรมปรับความรูพืน้ฐานนักศึกษาใหมภาคปกติ พบวา  

- ผูตอบแบบประเมินสวนใหญตองการใหคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร รองลงมาคือไมระบุ

วิชา และตองการใหปรับพื้นภาษาอังกฤษ  

- ความพึงพอใจในกิจกรรม ดานการจัดการและการบริการ 

ดานการจัดกิจกรรม และดานวิทยากร ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก 

โดยมากที่สุดในดานวิทยากร (คะแนนเฉลี่ย 4.10)  มีรายละเอียด

ดังนี ้

ก. ประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดานการ

จัดการและบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.23) รองลงมาเปนความเหมาะสม

ของระยะเวลาและสถานที่ และการอํานวยความสะดวกและการ

ใหบรกิาร (คะแนนเฉลี่ย 3.70 และ 3.69 ตามลําดับ) 

ข. ประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดานการ

จัดการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานความสามารถนําความรูไป

ใชในการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 4.06)  รองลงมาเปนมีความรูความ

เขาใจเพิ่มขึ้น และเนื้อหาที่ไดมีระยะเวลาที่เหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 

3.90 และ 3.75 ตามลําดับ) 

ค. ประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดาน

วิทยากร มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานอาจารยมีประสบการณ

และมีความเชี่ยวชาญ (คะแนนเฉลี่ย 4.22)  รองลงมาเปนอาจารย

สามารถตอบประเด็นซักถามได และอาจารยมีความสามรถในการ

ถายทอดความรู (คะแนนเฉลี่ย 4.10 และ 3.97 ตามลําดับ) 

2.  กิจกรรม “Sci&Tech…ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 รุน 2”  

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ รมกับกองพัฒนา

นักศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ “Sci&Tech…ผูกพันสานสัมพันธ

นองพี่ 58 รุน 2” ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 

2558  เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย 

และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมไดเขารวมกิจกรรม ณ ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามี

โอกาสไดรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา 

การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขา 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

กับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป เปนตน โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรม

วิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขา

ประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการ

จัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย

ที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นปรวมดูแลนักศึกษาในการจัด

กจิกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมสานสัมพันธ“Sci&Tech…ผูกพันสาน

สัมพันธนองพี่ 58 รุน 2”โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ

คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา โดย

ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 

4.54)    มีรายละเอียดดังนี ้

  1) ประเมินความพึงพอใจตอดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ใน

ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.30) 

  2) ประเมินความพึงพอใจตอดานวิทยากร (จากกองรักษา

ความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา) ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 

4.62) 

  3) ประเมินความพึงพอใจตอดานทีมงานสโมสรนักศึกษา ใน

ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.67) 

  4) ประเมินความพึงพอใจตอดานกิจกรรม ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.47) 

  5) ประเมินความพึงพอใจตอดานประโยชนที่ไดรับจากการเขา

รวมโครงการ “Sci&Tech…ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 รุน 2” ใน

ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.75) 

3.  กิจกรรมโครงการการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมภาคปกติ 

และประชุมผูปกครอง  ประจําปการศึกษา 2558   

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. จัดกิจกรรมการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมภาคปกติ และประชุมผูปกครอง  

ประจําปการศึกษา 2558  วันจันทร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฯ ไดมอบหมายใหตัวแทนฝาย

พัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบ 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

กิจกรรม วัน และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่ปรกึษาของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 

รวมดูแลนักศึกษาและผูปกครองในการจัดกิจกรรมดังกลาว ซึ่งการ

จัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจใน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร จัดระบบปรึกษา แนะ

แนว มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และ

ผูปกครองในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน 

และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีน

ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรใหกับนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมี

การตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือ

ปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนกูยืม

การศึกษา (กยศ.) เปนตน 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมภาคปกติ และประชุมผูปกครอง  ประจําปการศึกษา 

2558  โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา โดยภาพรวมระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมาก (ระดับคะแนน 3.98)  พบวา  

  1) ผูเขารวมโครงการ 90.04%  

  2) ผูตอบแบบประเมินมีความรูความเขาใจในเนือ้หากิจกรรม

หรือหัวขอที่จดั โครงการ ในระดับมาก  

  3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในตอการจัดโครงการ 

ในระดับมาก  

4.  กิจกรรมโครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี “Sci&Tech 2015” (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  โดยหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของ

โปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วัน และ

สถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยประจํา

หลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแล

นักศึกษาในการจัดกจิกรรมดังกลาว  
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ผลการดําเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดยตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการแกนักศึกษา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (ระดับคะแนน 3.98)  พบวา  

  1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานวิทยากรในระดับ

มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04) 

  2) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานสถานที่ /

ระยะเวลา ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) 

  3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานความรูความ

เขาใจ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) 

  4) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานการนําความรูไป

ใช ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) 

5.  กจิกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน 

และความปลอดภัยสาธารณะ 

หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใช

หองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและความปลอดภัยสาธารณะ ในวันที่ 14 

กรกฎาคม 2558 โดยเชิญวิทยากรจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรูและ

สอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยาง

ปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสได

ฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง   

โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝาย

พัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบ

กิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให

อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาในการจัด

กจิกรรมดังกลาว 

ผลการดํ า เ นิ นกา รกิ จกรรมความป ลอดภั ย ใ นการ ใ ช

หองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและความปลอดภัยสาธารณะ จากการ

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการจัดกิจกรรมและ

การจัดบริการแกนักศึกษา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (ระดับคะแนน 4.21)  มีรายละเอียดดังนี ้

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา33 

 

 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

  1) ประเมินความพึงพอใจตอดานความชัดเจน เหมาะสมของ

เนื้อหาสาระที่มาอบรม ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13) 

  2) ประเมินความพึงพอใจตอดานระยะเวลาการอบรม ในระดับ

มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) 

  3) ประเมินความพึงพอใจตอดานวิทยากร  ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.15) 

  4) ประเมินความพึงพอใจตอดานเอกสารและอุปกรณ

ประกอบการอบรม ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

5) ประเมินดานลการอบรม โดยสอบถามความสามารถในการ

ถายทอดละเปนประโยชนตอการเรียน ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

4.21) 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

อาจารยประจําหลักสูตรได และรวมกันประเมินระบบและกลไก

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาพบวา  ทุกกิจกรรมกอใหเกิด

ประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 

มากขึ้น โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละกจิกรรม 

จากสถิติของ สนส. และผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวา  

นักศึกษามีปญหาการตกออก ปญหาการเพิกถอนรายวิชา และการเรียน

ซ้ํา ยังคงเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2557 อาจมีสาเหตุมาจาก 

1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจาก

นักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของโครงการหรอืกิจกรรม  

2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําให

เรียนเสริมไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย เชน 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

นอกจากนี้ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดาน

วิชาการมีจํากัดซึ่งมีระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห จึงควรเพิ่มระยะเวลา

ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม ในชวงระหวางเรยีน 

3) หองเรยีนมีจํากัด และบางหองเรียนยังขาดอุปกรณอํานวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน หรืออุปกรณเสียหาย เชน 

โปรเจกเตอรเปนสีไมชัดเจน(ภาพที่ใชสอนสีเปลี่ยนไปหรือนักศึกษา

เห็นไมชัด) และไมโครโฟนเสียหาย(ผูสอนจึงตองใชเสียงเพิ่มขึ้น)  

เปนตน  
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และอาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดประชุมรวมกัน 

พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

และใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนิน

กจิกรรมในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1. การสอนปรับพืน้ฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะเปน

ครั้งแรก จากแตเดิมจัดโดยหลักสูตรรวมกับสนส. จากการ

ประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอมมากขึ้น อยางไรก็ตาม

ไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรดําเนินการ

ปรับปรุง ดังนี ้

1) เนื้อหาที่สอนตองปรับใหเปนพื้นฐานมากกวานี้ โดยเฉพาะ

วิ ชาคณิตศาสตร  เนื่ อ งจากนักศึกษามีพื้ นฐานด าน

คณติศาสตรนอยมาก 

2) ควรมีการจัดกลุมนักศึกษา เพื่อจะไดคัดแยกนักศึกษา

บางสวนที่อาจจะไมตองเรยีนปรับพืน้ฐาน ซึ่งจะทําใหจํานวน

นักศึกษาตอกลุมไมมากเกินไป และจะไดจัดเนื้อหาให

เหมาะสมกับนักศึกษา 

3) เรียน 2 วิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง จํานวน 10 วัน ใชเวลามาก

เกินไปและหนักเกินไปในแตละวัน (เชาคณิต บายเคมี) จึง

ควรมีกิจกรรมเพื่อผอนคลายคั่นระหวางสอน 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัด

อยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจํา

หลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง  

กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และ

ความปลอดภัยสาธารณะ ควรเพิ่มเติมกิจกรรมความปลอดภัยใน

การใชหองปฏิบัติการเฉพาะสาขา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การรับนักศึกษา 4 ขอ 

 

- ขอ 

3 คะแนน 

4 ขอ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที ่3.1 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาสวนใหญมีภูมลิําเนาอยูในจังหวดัสงขลาและพืน้ที่ใกลเคียง จึงสามารใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บัณฑิตเพื่อทองถิ่น (เชน โครงการปญหาพิเศษในทองถิ่น) 

2. นักศึกษาที่จบการศึกษายังมีความตองการทํางานในทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สอดคลองกับปรัชญาของ

หลักสูตร คือ เนนคุณธรรม นําสิ่งแวดลอมกาวหนา พัฒนาทองถิ่น 

3. หลักสูตรไดมีการจัดกิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการ

ดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. อาจารยและนักศึกษามุงเนนโจทยวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหาดานสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น (จากการสัมภาษณนักศึกษากอนเขาศึกษาฯ) 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมพัฒนาใหกับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีการบูรณาการความรูทางภาษาอังกฤษ

สอดแทรกไปกับรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนรูใน

หลักสูตร อาทิเชน ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

(4452107)  วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(4453504)  สัมมนาทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(4454502)  วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

(4454503)  การเตรียมฝกประสบการณฯ(4454603) เปนตน  ทั้งยัง

กําหนดใหนักศึกษามีการเรียนภาษาตางประเทศอยางนอย 9 หนวยกิต 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักศึกษาที่รับเขาบางสวน มีความรูพืน้ฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรคอนขางต่าํ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพิ่มชวงเวลาในการปรับความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร รวมทั้งการปรับความรูพื้นฐานทางดาน

สิ่งแวดลอม 

2. ควรมีการบูรณาการภาษา และคณติศาสตร เขาไปใชในการเรยีนการสอน (สอดแทรกใน มคอ. 5) 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพืน้ฐานหรอืการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรู ระดับอุดมศึกษาได

อยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรู ความสามารถในรูปแบบตา งๆ  ทั ้ง ก ิจ ก ร รม ใ น

หอง เรียนและนอกหอง เรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก

สาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับ

ปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรอืการบรหิารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให

สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธแกบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ 
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ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรยีนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวนดัดา  โปดํา  โทรศัพท  :  0897338125 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  :  0805423327 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติท่ี

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมนิ

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีด

ชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

การวางแผน (P, D) 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับคณะและหลักสูตร ไดมีระบบการดูแลนักศึกษาโดย 

1. กองพัฒนานักศึกษา ไดมีระบบการดูแลนักศึกษา  โดยวางแผน และจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหอาจารยที่

ปรกึษาใชเปนแนวทางในการดูแล ชวยเหลือนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร (อาทิเชน ลักษณะรายวิชา

ที่เรียนการลงทะเบียน วิธีการเรยีนและวัดผล เปนตน)  และดานการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย 

2. การสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา  ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการใหคําปรึกษา และ

จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาขอปฏิบัติ และกระบวนการใหคําปรึกษา ใหกับอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกหลักสูตร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 

3. คณะและหลักสูตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโดยกรรมการหลักสูตรไดประชุมรวมกัน เสนอรายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาในแตละชั้นป  ใหปฏิบัติหนาในคาบ homeroom ในวันพุธ เวลา 16.00 – 

17.00 น. ตลอดภาคเรยีน  โดยใหคําปรึกษาดานการเรียน และเรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู

ของนักศึกษา  และมีการจัดเก็บขอมูล เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อใหกรรมการหลักสูตรไดหาแนวทางแกปญหา

และชวยนักศึกษาดานตาง ๆ  รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ต่ํากวา 

2.00)  ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรอืสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผน และมีชองทางการติดตอสื่อสาร

ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรกึษาเชน facebook , line, การใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล เปนตน 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําแนะนํา/ปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาจากระบบ

แบบสอบถามออนไลน โดยคณะ พบวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหคําแนะนํา/ปรึกษาของ

อาจารยที่ปรึกษา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.19)  )  มีรายละเอียดดังนี ้

1) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานความสามารถเชิงวิชาการ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

4.31) 

2) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 

3) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานเจตคติ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.36) 

4) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานจรรยาบรรณ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 

5) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานการปฏิบตัิงาน ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.45) 

6) ประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ได

ประชุมรวมกัน เพื่อประเมินผลระบบการดูแลนักศึกษาพบวา จากขอมูลของ สนส.  การจัดระบบดูแลนักศึกษาทํา

ใหสามารถลดความเสี่ยงดานการเรยีนและเรื่องสวนตัว กลาวคอื มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการ
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เรียน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร(โดยเฉพาะเคมี) และคณิตศาสตร

คอนขางต่ํามาก  จึงทําใหนักศึกษาสวนใหญไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนได  

นอกจากนี้ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในปจจุบันไมจําเปนตองผานอาจารยที่ปรึกษา ทําใหอาจารยที่

ปรึกษาไมไดรับทราบขอมูลการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาของนักศึกษาทําใหการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทาํ

ไดยากขึน้ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

จากผลการประเมินระบบการดูแลนักศึกษาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนิน

กิจกรรมในปการศึกษา 2559 โดยการสรางแรงจูงใจในดานการเรียนใหกับนักศึกษา เชน การใหรางวัล

นักศึกษาที่มีผลการเรยีนดี และนักศึกษาที่มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น เปนตน 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาประสงค (O) 

         คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ 

ผลิตบัณฑิตที่ความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน  และมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลข

เปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคดิอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ

ในการแกปญหา)Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural 

Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and 

Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)Communications, Information, and 

Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)Computing and ICT Literacy (ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และCareer and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรยีนรู) 

ในปการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้

การวางแผน (P) 

 กรรมการประจําหลักสูตรรวมกันโปรแกรมวิชามีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ กอนปงบประมาณ 2558  

สําหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีกรรมการประจําหลักสูตรและกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ไดจัด

กิจกรรมใหนักศึกษาเพื่อเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร โดยเนนการอบรม

คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความรู

นอกหองเรียนเพื่อใหนักศึกษามีความรูรอบดานกาวทันศตวรรษที่ 21 
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การดําเนินการ (D) 

นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดทํากิจกรรมตามแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมตลอดการศึกษาในหลักสูตร ดังนี ้

1. กิจกรรมโครงการเสวนา “มั่นใจ เดินหนา สูวชิาชพี” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการเสวนา “มั่นใจ เดินหนา สูวิชาชีพ” ในวันที่ 

30 มกราคม 2559  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของ

โปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วัน และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให

อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4 รวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมสานโครงการเสวนา “มั่นใจ เดินหนา สูวิชาชีพ”  จากการตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจของคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 4.69) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจในดานวิทยากรในระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลีย่ 4.54) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจในดานสถานที/่ระยะเวลา ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจ/การนาํไปใชประโยชน ในระดับมาก

ที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.69) 

2. กิจกรรมโครงการ “คณะวิทยฯ สวยดวยมือเรา” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ “คณะวิทยฯ สวยดวยมือเรา” ในวันที่ 12 

และ 19 พฤศจิกายน 2558  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษา

ของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วัน และสถานที่ในการจัดโครงการ และ

มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษารวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมสานโครงการ “คณะวิทยฯ สวยดวยมือเรา”  จากการตอบแบบประเมินความพึง

พอใจของคุณภาพการจัดกจิกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (ระดับคะแนน 4.29)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจในดานสถานีที่และบรรยากาศ มีความเหมาะสมในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.34) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจในดานความพรอมของอุปกรณทําความสะอาด ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 3.82) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม ในระดับมาก (คะแนน

เฉลี่ย 4.16) 

4) ผูตอบแบบประเมนิมีความพึงพอใจในดานการบูรณาการความรูสูการทํางานเปนทีม ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.30) 
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5) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานการไดรับการปลูกจิตสํานึก/จิตอาสา ในระดับมากที่สดุ 

(คะแนนเฉลี่ย 4.50) 

6) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานความสามารถใหความชวยเหลือและบําเพญ็ประโยชน

แกสังคม ในระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 4.61) 

3. กจิกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาได

จัดทําแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชารวมดูแล

นักศึกษาในการจัดกจิกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขารับการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 4.39)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานสถานที่ และระยะเวลา ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 

4.44) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานความรูที่ไดรับ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.31) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สดุ (คะแนน

เฉลี่ย 4.42) 

4. กิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงานดานการบําบัดน้ําเสีย” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกจิกรรมโครงการ “ศึกษาดูงานดานการบําบัดน้ําเสีย” ในวันที่ 

21-22 เมษายน 2558  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดจัดทําแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับ

คณะ และมอบหมายใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชารวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงานดานการบําบัดน้ําเสีย”  จากการตอบแบบประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาเขารับการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (ระดับ

คะแนน 4.22)  มีรายละเอียดดังนี ้

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานสถานที่ และระยะเวลา ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 

4.43) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานความรูที่ไดรับ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.07) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สดุ (คะแนน

เฉลี่ย 4.16) 

5. กจิกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนสิ่งแวดลอม” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกจิกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนสิ่งแวดลอม” ในวันที่ 23-27 

พฤษภาคม 2558  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดจัดทําแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ 
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และมอบหมายใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชารวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ “เปดโลกทัศนสิ่งแวดลอม” จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาเขารับการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 

4.36) มีรายละเอียดดังนี ้

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานสถานที่ และระยะเวลา ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.36) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจดานความรูที่ไดรับ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.28) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สดุ (คะแนน

เฉลี่ย 4.43) 

6. กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและการอนุรักษเมืองเกาสงขลา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและ

การอนุรักษเมืองเกาสงขลาในวันที่ 27 มีนาคม 2558  โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดจัดทําแผน

งบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชารวมดูแลนักศึกษาใน

การจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและการอนุรักษเมืองเกาสงขลา  

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 4.63)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานวิทยากร ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.75) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 

4.52) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานคุณภาพในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.63) 

7. กจิกรรมโครงการ “สัมมนานักศึกษากอนฝก/หลังฝกประสบการณวชิาชพี” 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ“สัมมนานักศึกษากอนฝก/หลังฝก

ประสบการณวิชาชีพ” ในวันที่ 6 มกราคม 2559 และ 14-15 พฤษภาคม 2559  โดยหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชาไดจัดทําแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหอาจารยประจํา

โปรแกรมวิชารวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ จากการตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

(ระดับคะแนน 4.44)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานวิทยากร ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.53) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพงึพอใจดานสถานที ่ระยะเวลา และอาหาร ในระดับมากที่สุด (คะแนน

เฉลี่ย 4.44) 
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3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานความรูที่ไดรับ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.34) 

สวนผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ  จากการตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

(ระดับคะแนน 4.41)  มีรายละเอียดดังนี ้

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานวิทยากร ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานสถานที ่ระยะเวลา และอาหาร ในระดับมากที่สุด (คะแนน

เฉลี่ย 4.51) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานความรูที่ไดรับ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.39) 

8. กจิกรรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชเคร่ืองมือสาํหรับการวเิคราะหทางสิง่แวดลอม 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช

เคร่ืองมอืสําหรับการวเิคราะหทางสิ่งแวดลอมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ 17 พฤศจิกายน 2558  โดย

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดจัดทําแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายให

อาจารยประจําโปรแกรมวิชารวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

ผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวเิคราะหทาง

สิ่งแวดลอมจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขารับการอบรม โดยภาพรวมระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมาก (ระดับคะแนน 3.93)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานวิทยากร ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) 

2) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.03) 

3) ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานคุณภาพ ในระดบัมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.88) 

9. หลักสูตรไดรวมมือกับคณะ ในกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน โครงการ Sci& Tech 

มุงสูประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 (เรียนภาษาอังกฤษ)  ในวันที่ 16-18, 21-25 และ 30-31 มีนาคม 2559 ผลการ

ดําเนินงานพบวานักศึกษาเขารวมโครงการรอยละ 70 ขึ้นไป และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559  รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา

และอาจารยที่ปรึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยมีงบประมาณ

สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกจากการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผานกิจกรรม

อยางตอเนื่องแลวโปรแกรมวิชายังมีการสอดแทรกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะการอาน การเขียน และ

การฟง) สอดแทรกไปกับรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนรูในหลักสูตร อาทิเชน ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(4452107)  วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(4453504)  สัมมนาทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม(4454502)  วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(4454503)  การเตรียมฝกประสบการณฯ(4454603) เปน

ตน  ทั้งยังกําหนดใหนักศึกษามีการเรียนภาษาตางประเทศอยางนอย 9 หนวยกติ 
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การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ได

ประชุมรวมกัน เพื่อสรุปผลการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 พบวาจากผลการดําเนินโครงการนักศึกษาไดรับความรูนอกหองเรียนเพิ่มมากขึน้ มีความสามัคคใีนหมูคณะมาก

ขึน้ นอกจากนี้หลักสูตรไดเพิ่มความถี่ของกจิกรรมศึกษาดูงานนอกหองเรียนในรายวิชา เชน รายวิชาเทคโนโลยีการ

บําบัดน้ําเสีย การกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย และเชิญวิทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรู

นักศึกษาในรายวิชาการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสัมมนาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  จากผล

การดําเนินการดังกลาวทําใหนักศึกษาไดรับความรูนอกหองเรียน และไดรับความรูจากผูมีประสบการณตรงมาก

ยิ่งขึน้ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

จากผลการประเมินระบบการดูแลนักศึกษาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจํา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนิน

กิจกรรมในปการศึกษา 2559 โดยการเพิ่มแหลงเรียนรูนอกหองเรียนใหมากขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทั้งทางดาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 และ 6/2558 

3.2-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 

3.2-0-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ขอ 

 

2ขอ 

 2 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที ่3.2 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การเพิ่มแหลงเรยีนรูนอกหองเรียนใหมากขึน้เพื่อใหครอบคลุมทั้งทางดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาของกิจกรรมศึกษาดงูานนอกหองเรยีนในรายวิชา โดยเพิ่มโครงการที่

สอดคลองกับการพัฒนานักศกึษาในศตวรรษที ่21  
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวนดัดา  โปดํา  โทรศัพท  :  0-8973-3812-5 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมกีาร

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตาม

คําอธบิายใน

ตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผล

การ

ดําเนินงานท่ี

ดีขึ้นในบาง

เร่ือง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธบิายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธบิายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดขีึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงาน

ที่โดดเดน เทยีบเคียง

กับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชงิ

ประจักษยนืยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธบิายวาเปน

ผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจรงิ 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ป พ.ศ.ที่

รับเขา 

จํานวนรับเขา

(คน) 

จํานวนสาํเร็จ

(คน) 

อัตราการคงอยู (คน) 

(รอยละ) 

ออกกลางคนั(คน) 

(รอยละ) 

2555 82 - 56  

(รอยละ68.29) 

26  

(รอยละ 31.71) 

2556 100 - 54  

(รอยละ 54.00) 

46  

(รอยละ 46.00) 

2557 83 - 59  

(รอยละ 71.08) 

24  

(รอยละ 28.92) 

2558 77 - 53  

(รอยละ 68.83) 

24 

(รอยละ 31.17) 

รวม 342 - 222  

(รอยละ 64.91) 

120  

(รอยละ 35.09) 

อัตราการคงอยู 

โดยภาพรวมอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนมลดลงซึ่งในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย

ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งจะสงผล

ใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษา เปนผลใหมีนักศึกษาออก

กลางคันเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรจึงมีการกําชับใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลแผนการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อใหสามารถใหคําปรกึษาแกนักศึกษาไดทันกอนที่นักศึกษาจะตกออกกลางคัน 

นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนยังมีปญหาคาใชจายในการเรียนเนื่องจากความลาชาของการเบิกจายเงินจาก

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงทําใหนักศึกษาบางคนตองลาออก เนื่องจากไมมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรยีนและคาใชจายสวนตัว 

รวมทั้ง นักศึกษาบางคนมีปญหาสวนตัว อาทิเชน จําเปนตองกลับไปดูแลพอแมที่กําลังปวย เปนตน 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ยังไมมีผูสําเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรใน

ดานตางๆ จากนักศึกษาจํานวน 15 คน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรในดานตางๆ ใน

ระดับดี โดยแบงเปน  

- นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรระดับมาก (4.33)  

- มีความพึงพอใจตออาจารยผูสอนอยูในระดับมาก (4.26)  

- มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมการเรียนรูในระดับมาก (4.18) 

- มีความพึงพอใจตอจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (4.25) 

- มีความพึงพอใจตอการวัดประเมินผลในระดับมาก (4.40) 

- มีความพึงพอใจตอการเรยีนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในระดับมาก (4.31) 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

เมื่อมีขอรองเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรจะดําเนินการโดยนําเขาหารือกับที่ประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตรและโปรแกรมวิชาเพื่อหาทางแกไขตอไปแตในปการศึกษา 2558 ยังไมมีขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนของหลักสูตร 

3.3-0-4 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 ขอ 

 

2 ขอ 

2 คะแนน 

2 ขอ 

2 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. โดยภาพรวมอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนมลดลงซึ่งในปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษา เปนผลใหมี

นักศึกษาออกกลางคันเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรจึงมีการกําชับใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลแผนการเรียนของ

นักศึกษาเพิ่มมากขึน้ เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดทันกอนที่นักศึกษาจะตกออกกลางคัน 

2. นักศึกษาบางคนยังมีปญหาคาใชจายในการเรียนเนื่องจากความลาชาของการเบิกจายเงินจากกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงทําใหนักศึกษาบางคนตองลาออก เนื่องจากไมมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรียนและคาใชจายสวนตัว 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. มหาวิทยาลยัหรอืคณะควรจดัหาทนุการศึกษาเพิ่มเตมิใหแกนักศึกษาที่ผลการเรยีนดีหรอืสงเสริมการหา

รายไดระหวางเรียน 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง จึงสามารใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บัณฑิตเพื่อทองถิ่น (เชน โครงการปญหาพิเศษในทองถิ่น) 

2. นักศึกษาที่จบการศึกษายังมีความตองการทํางานในทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สอดคลองกับปรัชญาของ

หลักสูตร คือ เนนคุณธรรม นําสิ่งแวดลอมกาวหนา พัฒนาทองถิ่น 

3. หลักสูตรไดมีการจัดกิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการ

ดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ  

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. อาจารยและนักศึกษามุงเนนโจทยวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหาดานสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น (จากการสัมภาษณนักศึกษากอนเขาศึกษาฯ) 
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2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมพัฒนาใหกับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักศึกษาที่รับเขาบางสวน มีความรูพืน้ฐานดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตรคอนขางต่ํา  

2. โดยภาพรวมอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนมลดลงซึ่งในปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษา เปนผลใหมี

นักศึกษาออกกลางคันเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรจึงมีการกําชับใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลแผนการเรียนของ

นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดทันกอนที่นักศึกษาจะตกออกกลางคัน 

3. นักศึกษาบางคนยังมีปญหาคาใชจายในการเรียนเนื่องจากความลาชาของการเบิกจายเงินจากกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงทําใหนักศึกษาบางคนตองลาออก เนื่องจากไมมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรยีนและคาใชจายสวนตัว 

4. การเพิ่มแหลงเรียนรูนอกหองเรียนใหมากขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทั้งทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพิ่มชวงเวลาในการปรับความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร รวมทั้งการปรับความรูพื้นฐานทางดาน

สิ่งแวดลอม 

2. ควรมีการบูรณาการภาษา และคณติศาสตร เขาไปใชในการเรยีนการสอน (สอดแทรกใน มคอ. 5) 

3. มหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาที่ผลการเรียนดีหรือสงเสริมการหา

รายไดระหวางเรยีน 

4. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาของกิจกรรมศึกษาดูงานนอกหองเรียนในรายวิชา โดยเพิ่มโครงการที่

สอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที ่21  

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.00 
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องคประกอบที ่4  อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ การบรหิารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและ

ของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบ

การบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที ่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยมีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม

การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนง

ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ   โทรศัพท  :  0-8698-7099-0 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั   โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา52 

 

 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมนิ

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดไีด

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

เปาประสงค 

เพื่อใหไดอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประชุม 

เพื่อพิจารณาแตงต้ังอาจารยประจาํหลักสูตร 

กําหนดเกณฑพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิตรงและสัมพันธกับหลักสูตร 

และ (ราง)กรอบ TQF สาขาสิ่งแวดลอม 

ฝายวิชาการของคณะ 

ขั้นตอนที่ 1 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําคณะ  

กรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย และสภาวชิาการ  

ใหความเห็นชอบตามลําดับ 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ไมผาน 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ผาน 

ผาน 

ผาน 

หลักสูตรแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ไมผาน 

ไมผาน 

ชี้แจงและมอบหมายภาระหนาท่ี 

ขั้นตอนที่ 2 

ประชุมตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีการวางแผนระยะยาว 5 ป เพื่อให

อัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดย

อยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การจัดการ

สิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขาที่สัมพันธกัน หรอืเปนผูมีประสบการณหลายป หรือเปนผูที่

อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน    

โดยกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนผูประกาศรับสมัครอาจารยผูสอนหลากหลาย

ชองทาง อาทิเชน ทางอินเตอรเน็ต และทางวิทยุกระจายเสียง เปนตน และการดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียน 

และสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ และมีการ

ประกาศผลหลากหลายชองทาง อาทิเชน ทางอินเตอรเน็ต และทางวิทยุกระจายเสียง เปนตน  การดําเนินการ

ดังกลาวหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และ

สอบสัมภาษณ  

รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่องโดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนา

ตนเอง (ลาศึกษาตอ) รวมกับคณะ เพื่อใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงาน

วิชาการและการทําวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (14 ส.ค. 2558) ซึ่งจัดโดยคณะ  

นอกจากนี้หลักสูตรรวมคณะ ฯ จัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัย 

เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถทํางานตามความชํานาญของแตละคนได

อยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไป

ศึกษาตอในประเทศระดับปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลัง

สําเร็จการศึกษาเขาปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชา และหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของหลักสูตรจะ

ผานการพิจารณาจากอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ฯ  และคณะ  เพื่อแตงตั้ง

เปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยผานคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการประจําคณะ (กป.) 

คณะกรรมการวิชาการ (กช.) สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ  จากนั้นจะสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง  โดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีวุฒิการศึกษาตรงและสอดคลองกับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณการสอน ที่สอดคลองกับระเบียบของ สกอ. 
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การดําเนินการ (D) 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไมมีการปรบัเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหม แตรับอาจารยผูสอนใหม 

1 คน คือ ดร. สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ ซึ่งมีคุณวุฒติรงสาขา และสามารถเปนอาจารยผูสอนได  และในอนาคต

สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยขั้นตอนการรับ

เปนไปตามแผน และจากผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งที่รับเขามาใหมพบวา อาจารยไดปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดมีการเขารวมประชุม ไมนอยกวา รอยละ 80 มีสวนรวมในการจัดการบริหาร

หลักสูตร (ในสวนของอาจารยผูสอน) มีการพัฒนาตนเอง และมีการนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน  ซึ่งในป

การศึกษา 2560 อาจารยหิรัญวดี  สุวิบูรณ ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีแผนลาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก โดย ดร. สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อทําหนาที่

ทดแทนอัตราอาจารยประจําหลักสูตรที่ลาศึกษาตอ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมี

ตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด  จึงยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

ในปการศึกษา 2556 อาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลาคร้ังที่ 2 จํานวน 1 ผลงาน 

ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลาคร้ังที่ 3 จํานวน 6 ผลงาน 

 ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

International Conference on Green ASIA and Inclusive Sustainability Development, P 61-79, 17-18 June, 

2016 at Convention hall จํานวน 1 ผลงาน และนําเสนอผลงานระดับชาติ วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 8 จํานวน 1 

ผลงาน  จะเห็นไดวาอาจารยประจําหลักสูตรไดมีผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดย

สามารถนําผลงานไปยื่นขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึน้ 
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ระบบการบริหารอาจารย 

เปาประสงค (O) 

 เพื่อบรหิารจัดการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษาแหงชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพระบบการบริหารอาจารย 

การบรหิารอาจารย 

ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน 

ตามบทบาทของอาจารย 

1) ชี้แจงบทบาทหนาที่ของอาจารย การจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผล 
ภาระงานดานการสอน : 

- กําหนดจดัทํารายละเอียดแผนการสอน มคอ. 3-4 สงกอนเปด 

- กําหนดการจดัทํา มคอ. 5 ภายใน 30 วัน กอนสิ้นภาคเรียน 

- กําหนดจดัทํา มคอ. 7  ภายใน 60 วัน กอนสิน้ปการศกึษา 

ภาระงานดานพัฒนานักศึกษา :  ชี้แจงโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา  แตงตัง้อาจารยนิเทศ  อาจารยที่ปรกึษา 

ภาระงานตามพันธกิจอื่นๆ :  ชี้แจงงานตามพัธกิจอืน่ๆ (วิจัยและงานวิชาการ งานบรกิาร

วิชาการ งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม) เชน กิจกรรมงานบรกิารวิชาการ การนํางานวิจัยมา

พัฒนาสูการเรียนการสอน 

ภาระงานดานอื่นๆ : งานประกันคณุภาพการศกึษา งานแผน งบประมาณฯ 

ภาระงานพัฒนาตนเอง : ศึกษาดงูาน อบรม สัมมนาวชิาการ 

วิเคราะหขอมูล และเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อเตรยีมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

กรรมการหลักสูตรปรกึษาหารือแนวทางที่จะทําให

บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบณัฑิต

เปนไปตามคณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

กํากับ ตดิตาม และทบทวน 

การบริหารอาจารย 
1) ประเมินตนเองตามแบบรายงาน

การประเมินตนเอง (2 ครั้ง/ป) 

2) สํารวจความพึงพอใจของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

ประเมินผลงานตามบทบาทหนาที่ของอาจารย 

ประธานโปรแกรมวิชา 

2) กําหนดอาจารยผูสอนแตละรายวิชา  

(โดยจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของผูสอน และเกลี่ยภาระงานสอนใหมีเหมาะสม) 
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ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดใชระบบและ

กลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังนี้  

การวางแผน (P)  

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนบริหารหลักสูตรประจําป ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 มี

รายละเอียดดังนี้  

1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย

ประจําหลักสูตรในดานการบรหิารหลักสูตรและการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 พบวาพึงพอใจ

ของอาจารยประจําหลักสูตรในดานการบริหารหลักสูตรในระดับมาก (4.37) และจากรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดาน

การเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการ

ฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่

เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการ

จัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจดัทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการ

เรยีนการสอนของอาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเขารวมกับคณะฯ ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา เชน โครงการสัมมนานักศึกษากอนและหลังฝก

ประสบการณวชิาชพี  โครงการเทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวเิคราะหทางสิ่งแวดลอม เปนตน 

การดําเนนิการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ย

จํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมิน

ตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนา

นักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงาน

วิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน 

โครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  
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และยังเขาประชุมการนําเสนอผลงานในระดับตางทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติเขารวมโครงการ  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรไดมีระบบการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยประจําหลักสูตร

มีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และ

ทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ 

รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทําวิจัย 

รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และนําเสนอ

ผลงานวิจัยครบทุกคน 

 จากผลการดําเนินงานกรรมการหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารอื สรุปผลการดําเนินการในการประชุมครั้ง

ที่ 6/2558 เรื่องการบริหารอาจารย เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ผานมาไปใชในการวางแผนเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการบริหารอาจารยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงค 

 เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก และสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดใชระบบการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและ

โครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทํา

ผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตาม

ความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ    เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละ

ประมาณ 15,000 บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร 

ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุม 

เพื่อจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย 

(ปการศึกษาละ 15,000 บาท/คน) 

สํารวจความตองการ 

สงเสริมพัฒนาอาจารย ตามนโยบายของ 

หลักสูตรและโปรแกรมวิชา  

- สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ :  

เขารวมโครงการสัมมนา/อบนมเพื่อมุงสูตําแหนงทางวิชาการ 

- สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก : 

เขารวมอบรมเตรียมความพรอมสําหรับศึกษาตอ (เชน อบรมภาษาอังกฤษ) 

- สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการ 

- สงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

จัดทาํแผนการพัฒนาตนเอง 

ประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแผนฯ 

ประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาตนเอง แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย 

ประชุมสรุป 
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ผลการดําเนนิงาน 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลา

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค

ความรูจากการอบรม มาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาความรูจากการอบรม “การ

เตรียมตัวอยางน้ําและดินสําหรับการวิเคราะห” กับการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

เปนตนนอกจากนีห้ลักสูตรไดวเิคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 15,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเอง

ของอาจารยประจําหลักสูตรแตละครั้งตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการ

บรหิารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

นําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 

4.60)  และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2559 ในลําดับ

ตอไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

1. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 15,000 บาท

นั้น หลักสูตรไดรวมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเอง

เพิ่มเติม เปน 20,000 บาท/คน และไดปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนา

ตนเองในสวนของการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรอืนานาชาติ ทางคณะจะสนบัสนนุ

งบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  แตสงผลตอการทําวิจัย การ

เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ

ภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนที่เทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัยเพื่อใช

ในการขอตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอ

การเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1-1 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสตูรเขารวมประชุมโครงการเสวนาเพื่อสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 
4.1-1-2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 6/2558 

4.1-1-3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559 

4.1-1-4 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทัง้ในระดับชาต ิและระดบันานาชาต ิ

4.1-1-5 สรุปผลการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากร (ใน มคอ.7) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก และสงเสริมการทาํผลงานทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรมีการจัดระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบนัมีความซ้าํซอน เพื่อลดภาระงาน

ของอาจารย 

2. มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนทีเ่ทากนั เชน 12 คาบตอสัปดาห 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ   โทรศัพท  :  0-8698-7099-0 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั   โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึน้ไป 
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =     

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการ

สําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได

สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 
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ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน โดย

มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน 

5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจํ าที่ มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกตามสูตร 

1/5 x 100 =    รอยละ 20 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม   

  20/20 x 5 =    5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ20 รอยละ 20 

5 คะแนน 

รอยละ 20 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ   โทรศัพท  :  0-8698-7099-0 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั   โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 60 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 80 ขึน้ไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

คะแนนที่ได=  

 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน 

เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน 

1.67 คะแนน 

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารยประจําที่มี

  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

  ระดับผูชวยศาสตราจารย

  และรองศาสตราจารย 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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 วิธกีารคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

1/5 x 100 =    รอยละ 20 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

20/60 x 5   =   1.67 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 รอยละ 20 

 1.67 คะแนน 

รอยละ 20 

 1.67 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการทาํผลงานทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจง

ใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 
X 100 
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คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื ่อ

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 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีผลงานวิชาการของ

อาจารย จํานวน 2 เรื่อง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 0.6 คดิเปนรอยละ 12    

คดิเปน 3 คะแนน 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

   0.6/5 x 100   =   รอยละ 12 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   12/20x 5   =   3คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 ผลรวมถวง

น้ําหนัก 3.2 

รอยละ 64 

เทากับ  5 

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 0.6 

รอยละ 12 

เทากับ  3 

คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 

เลข 
ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 

แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา 

น้ํา 

หนัก 

4.2.3-0-1 Kamonnawin 
Inthanuchit, 
Kwankamon 
Kunpitak,  
Nadda Podam, 
Hirunwadee 
Suwibul,  
and 
Sucheewan 
Yoyruroob 

Monitoring of Carbon and 
Nitrogen Loading of Onsite 
Wastewater Treatment in 
Songkhla Lake Basin. 

In Proceeding of the 
3rd International 
Conference on Green 
ASIA and Inclusive 
Sustainability 
Development, P 61-
79, 17-18 June, 2016 
at Convention hall, 
Miracle grand hotel, 
Bangkok, Thailand. 

0.4 

4.2.3-0-2 อมรรัตน ชุมทอง,  
หิรัญวดี สุวิบูรณ,  
ฑิฆัมภรณ เรืองสุข, 
และ 
ลลิตา สุวรรณมณ ี

ศึกษาสูตรน้ําหมักชีวภาพจากเศษผัก
ผลไมที่ใชน้ํากากสาตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักคะนา 

ใน เอกสารการประชุม
วิชาการระดบัชาติ “วลัย
ลักษณวิจัย” ครั้งที่ 8, หนา 
128-135, วันที ่7-8 
กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 
นครศรีธรรมราช 

0.2 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตรมีผลงานทางวิชาการมากขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรมีการจัดระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เนือ่งจากปจจุบันมีความซ้ําซอน เพื่อลดภาระงาน

ของอาจารย 

2. มหาวิทยาลยัควรปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมคีาบสอนที่เทากนั เชน 12 คาบตอสัปดาห 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอ

การบริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

-  การคงอยูของอาจารย 

-  ความพึงพอใจของอาจารย  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวสุชวีรรณ  ยอยรูรอบ โทรศัพท  :  0-8698-7099-0 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีการ

รายงานผล

การดําเนนิงาน 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

-มีการรายงานผล

การดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีผลการ

ดําเนนิงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุม

เดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่

โดดเดนอยาง

แทจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การคงอยูของอาจารย 

- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2558 จํานวน 5 คน หลักสูตรไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานของ สกอ.  อีกทั้งอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดดําเนินการบริหารงานครบ หรือมีการคงอยู 

คดิเปนรอยละ 100 

- จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 

ความพึงพอใจของอาจารย 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดีมาก คิดเปน 4.60 

คะแนน โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี ้

1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรอยูในระดับ ดีมาก คดิ 4.60 คะแนน 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับด ี คดิเปน 3.84 คะแนน 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร  

 ปการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับอาจารย 4 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

4 ขอ 

4 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

1. อัตราการคงอยูของอาจารย 100%  

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบรหิารหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตร รวมทั้งอาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง

เพิ่มขึ้นและเทาเทียมกัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เปดโอกาสใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเขามามีบทบาทในการบริหารปรับปรุงหลักสูตร และโปรแกรมวิชา

รวมกันเพิ่มขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดแข็ง 

1. อัตราการคงอยูของอาจารย 100% 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบรหิารหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตร รวมทั้งอาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง

เพิ่มขึ้นและเทาเทียมกัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร

มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2. เปดโอกาสใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเขามามีบทบาทในการบริหารปรับปรุงหลักสูตร และโปรแกรมวิชา

รวมกันเพิ่มขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรมีการจัดระบบการประกันคณุภาพที่มีประสิทธิภาพ เนือ่งจากปจจุบันมีความซ้ําซอน เพื่อลดภาระงาน

ของอาจารย 

2. มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมคีาบสอนที่เทากนั เชน 12 คาบตอสัปดาห 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.22 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.41 

 

 

องคประกอบที ่5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื ้อหาที่

ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหาร

จัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  

โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ

ตองการของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวนดัดา  โปดํา  โทรศัพท  :  0-8973-3812-5 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  :  0-8054-2332-7 
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เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการ

ประเมนิ

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยนืยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธบิายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม

และวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  มาตรฐานวิชาชพี รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย

รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผล

การปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมิน

ระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความ

ทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคง

เหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 
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ผลการดําเนนิงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

เปาประสงค 

เพื่อใหสาระของรายวิชาในหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพระบบกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- ศึกษาเปรียบเทียบรายวิชา ทั้งบรรยาย

และปฏิบตัิ จํานวน นก. จากหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลัยชัน้นําในประเทศ 

- ความตองการของผูใชบัณฑิต 

การออกแบบหลักสูตร 

ศึกษาและสํารวจความตองการ 

จัดทาํ (ราง) หลักสูตร 

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรฯ 

ผูทรงคณุวุฒิความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม  

(3 ทาน) 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เสนอ

ชื่อ 

(ราง) หลักสูตร เสนอคณะกรรมการฯ เสนอตอ : กรรมการบริหารคณะ  

กรรมการประจําคณะ  

หลักสูตรไดรับการรับรอง 

หนวยงานในทองถิ่น : แหลงฝกงาน ทั้งเอกชนและ  

ราชการ และการมีงานทําของศิษย

พิจารณารับรอง รับรองหลักสูตร : สํานักงานคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ 

แกไข 

แกไข 

แกไข 

ปรับปรุงหลักสูตร 

ตรวจสอบความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา  

และทวนสอบฯ 

- มคอ. 3 (กอนเปดภาคการศึกษา) 

- มคอ. 5 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

วิพากยหลักสูตร 

พิจารณาปรับแก

พิจารณาปรับแก
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ผลการดําเนนิงาน 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้  

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย

รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผล

การปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมิน

ระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความ

ทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคง

เหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 

การวางแผน (P)  

จากการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ที่ 3392/2553) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความ

ตองการของประเทศนั้น อาจารยประจําหลักสูตรไดวางแผนปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) เกี่ยวกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปรัชญา

ของหลักสูตร “เนนคุณธรรม นําสิ่งแวดลอมกาวหนา เพื่อพัฒนาทองถิ่น” จึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรเปน

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ ผูใชบัณฑิตจากหนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับหลักสูตร

ทัง้ภาครัฐและเอกชน จํานวน 30 คน รวมถึงแนวโนมความตองการศึกษาตอในหลักสูตรฯ ของนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา พัทลุง  สตูล  ตรัง  ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 205 คน 

จากโรงเรยีนทั้งหมด 14 แหง  เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยจัดทํา

เปนการวิจัยหลักสูตร ผลการวิจัยสรุปดังนี้    

1) ปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรนี้คือ เปนสถาบันที่อยูใกลบานเดินทางสะดวก 
คิดเปนรอยละ 61.2 และผูตอบแบบสอบถามมีความมั่นใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
2) ผูใชบัณฑิตคิดวาการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 96.7 และมีความตองการรับ
บัณฑิตในสาขานี้เขาปฏิบัติงานคิดเปน รอยละ 96.7 

2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม จะตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดย

แบงเปน  

- หมวดการศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 94 หนวยกิต โดยแบงเปน 
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ผลการดําเนนิงาน 

วิชาแกน     26 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน  68 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หนวยกิต 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย

รายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาปรับเปลี่ยน

รายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ

วิชาชีพ และการทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ

ครอบคลุมในศาสตรดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม 

และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่ม

รายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา และไดเปดรับ

นักศึกษาเขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2560 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรมีเกณฑการพิจารณากําหนดผูสอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาตองเรยีนในแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดสงรายชื่อผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางเรยีนตารางสอน 

3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร (ในภาพรวม) 

4. การปรับปรุงหลักสูตร 2559 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ยังอยูใน

ขั้นตอนเสนอหลักสูตรตอคณะการการพิจารณารับรองหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่กําหนดแลว 

จะตองจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อที่จะไดวัดผลการ

เรียนรูและความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 2559 โดยใชขอมูลจากการเรียนการสอนที่ผานมา (มคอ.3, 4, 5, 6, 7) 

ทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา รวมกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ราง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา รวมถึงขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความ

เชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยในหลักสูตร 2559 ซึ่งมุงเนนให 

- หลักสูตรปรับปรุงมีความสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรเนนคุณธรรม นําสิ่งแวดลอมกาวหนา เพื่อ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา78 

 

ผลการดําเนนิงาน 

พัฒนาทองถิ่น อาทิเชน เปดรายวิชา สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทองถิ่น (4454217)  ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ

จัดการสิ่งแวดลอม (4452309)  และการจัดการลุมน้ําและทะเลสาบสงขลา (4453218) เปนตน 

- หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มเติมรายวิชาเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกลงทะเบียนเรียนเปนการเพิ่มชองทางให

นักศึกษาใชในการเตรียมความพรอมสอบใบประกอบวิชาชีพผูควบคุมฯ (น้ําเสีย อากาศ และกากของเสีย

อันตราย) อาทิเชน เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย (4453312)  มลพิษทางน้ําและการวิเคราะห (4452302)  การ

จัดการขยะมูลฝอย (4453210)  และการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ (4453211) เปนตน 

- ความสอดคลองของหลักสตูรปรับปรุงกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษท่ี 21 อาทิ

เชน ภัยพิบัตธิรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก  เทคโนโลยสีะอาด  การประเมินวัฎจักร

ชวีิตทางสิง่แวดลอม  และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 

- ความสอดคลองของคุณสมบัติของบัณฑติกับความรวมมอืในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) โดย

สอดแทรกความรูดานภาษาองักฤษในรายวิชา และจดัใหเรยีนวิชากลุมวิชาภาษาสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวย

กติ และเพิม่เติมความรูคําศัพทเฉพาะทางในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการถอนรายวิชา

จํานวนมาก อาทิเชน คณิตศาสตรพื้นฐาน หลักสถิติ แคลคูลัส 1 และเคมีวิเคราะห อาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูสอนจึงมีการปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญ

เกดิจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งแกไขไดโดย ใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบอาจารย

ผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้

ตัวของนักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรูเพิ่มเติมใหมากขึ้นดวย  

2. ความรูพืน้ฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรูกอนเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา

คอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอยอดได วิธีแกไขคือ อาจารยผูสอน 

สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และสามารถเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไป

พรอม ๆ กันได 

3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรยีนไปตามแผนการเรยีนที่กําหนด ตองแนะนําใหนักศึกษารีบลงทะเบียนรายวิชา

ที่ตกคางใหเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสวนใหญตองเรียนตอเนื่องกัน หากตกคางรายวิชาใดไว ก็ไมสามารถ

เรยีนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษาลาชา 

4. นักศึกษาขาดการทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานมา ซึ่งผูสอนสังเกตจากการตอบคําถามในชั้นเรียน 

 นอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแกไขตามผลประเมิน รวมถึง

ขอเสนอแนะตางๆ ตามความเหมาะสม 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 นําผลจาก มคอ.7 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558  มาวิเคราะหเพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรในป 
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ผลการดําเนนิงาน 

พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความ

เหมาะสม เชน เนนรายวิชาที่เก่ียวกับทองถิ่นมากขึน้  
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 171/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5.1-0-2 มคอ.2 

5.1-0-3 มคอ.5 

5.1-0-4 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

4 ขอ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสตูรปรบัปรุง 2559 ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับทองถิ่นใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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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  และสนับสนุนการเร ียนรู   สําหร ับหลักส ูตรระด ับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให

สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
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- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทัง้หมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการ

เรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรยีนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวหิรัญวดี  สุวิบูรณ  โทรศัพท  : 0-8149-2408-3 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมนิ 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมนิ

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติท่ีด ี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมนิ

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีด

ชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การกําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

เปาประสงค 

กําหนดผูสอน การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4)และกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบกลไกของ

หลักสูตร 
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การวางแผน และการดําเนนิการ (P, D) 

 1) การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรไดกําหนดและดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนตามแผนภาพขางตนมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา มายังคณะ และคณะ

จัดสงใหโปรแกรมวิชา 

1.2) ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

กําหนดผูสอนของแตละรายวิชาในแตละภาคเรียนกอนการเปดภาคเรียน (การประชุมครั้งที่ 1/2558) โดยให

สอดคลองกับ มคอ.2 และพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตาม

คุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา รวมถึงกระจายภาระงานใหเหมาะสม

แบงเปน 3 กรณ ี

- รายวิชาที่กําหนดผูสอน 1 คน 

- รายวิชาที่กําหนดผูสอนมากกวา 1 คน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญ

หลากหลาย และมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง หรือความคิดจากผูสอนที่หลากหลายทั้งความรูและ

ประสบการณ 

- รายวิชาที่กําหนดใหมีอาจารยพิเศษ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูจากผูมีประสบการณตรงและมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

1.3) หลักสูตรและโปรแกรมวิชาสงรายชื่ออาจารยผูสอน ไปยังคณะ และคณะจัดสงให สนส. เพื่อให

ดําเนินการจัดตารางเรียน และตารางสอนตอไป 

 2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 
 หลักสูตรไดกําหนดและดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนตามแผนภาพขางตนมีรายละเอียด

ดังนี้ 

2.1) คณะรวมกับหลักสูตรไดมีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ

อาจารยใหทันสมัยในดานเนือ้หา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกํากับใหอาจารยทุก

คนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2.2) หลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชาชี้แจงปฏิทินวิชาการกําหนดวันจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 

มคอ.4) กอนเปดภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  และกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอน

รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  โดยในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุมเรียน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 เพียง

ฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกําหนดวันสงรายงานผลการ

เรยีนการสอน(มคอ.5 และ มคอ.6)และจัดสงใหกรรมการหลักสูตรพจิารณา 
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2.3) กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไปตาม มคอ.2 และกํากับแผนการ

เรยีนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนาผลการเรยีนรูทัง้ 5 ดาน  กรรมการหลักสูตรแจงผลการพิจารณากับ

อาจารยผูสอนเพื่อใหปรับรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4  กรณีที่ตองแกไขอาจารยอาจารยผูสอนดําเนินการ

ปรับปรุงและสงใหประธานหลักสูตรในสัปดาหสุดทายกอนเปดภาคการศึกษา 

2.4) อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสง มคอ.3 และ มคอ.4 เขาระบบออนไลน (Upload) กอนวันแรกของ

การเปดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หลักสูตร และโปรแกรมวิชาติดตามใหอาจารยผูสอนสง มคอ.3 

และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาและกําหนดใหนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียนแตละ

รายวิชา 

2.5) กรรมการหลักสูตร กําหนดใหมีการทวนสอบระหวางภาคการศึกษา ไดแก การทวนสอบขอสอบกลาง

ภาคและปลายภาคเรียน และการทวนสอบเกรด โดยอาจารยประจําวิชาจัดทําขอสอบ และจัดสง

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา และกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณา  กรณีที่ตองแกไขขอสอบ 

อาจารยผูสอนจะดําเนินการปรับปรุงแลวรายงานผลการปรับปรุงตอประธานหลักสูตร   รวมถึงการทวนสอบ

ตามแบบรายงานการทวนสอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 ไมนอยกวา

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียน   

2.6) อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และสงใหกรรมการหลักสูตร

ประชุมเพื่อพิจารณาวาสอดคลองกับ มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไม เพื่อนําไปใชในการปรับกระบวนการเรียน

การสอนในครั้งตอไป  แลวอาจารยผูสอนจัดสงเขาระบบออนไลน (Upload) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 

30 วัน  และจัดทําแบบประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยนักศึกษา  พรอมทั้งแบบ

ประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน  และจัดทํา มคอ.7 

 นอกจากนั้น หลักสูตรยังไดมีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความชํานาญ

ในรายวิชามารวมสอนกับอาจารยประจํา  และยังมีการศึกษาดูงาน และมีภาคสนาม  และมีการจัดกิจกรรม

การพัฒนาผลการเรยีนรูใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping)   

และหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา จัดโครงการเปดโลกทัศนศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูในสถาน

ประกอบการจริง และการพัฒนาผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 การประเมินผลการดําเนินการในป พ.ศ. 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด ดังนี้ 

1)  นักศึกษาที่เรยีนในแตละวิชาทุกกลุมจะประเมินการสอนของอาจารยผูสอนผานระบบออนไลนของสนส. ใน

ประเด็นตางๆ อาทิเชน การชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการ

สอน วิธีการสอน การใหผูเรยีนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

พฤติกรรมการสอน เชน การตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็น เปนตน  จากผลการ

ประเมินของนักศึกษาที่ผานมาในปการศึกษา 2558 ไมมีรายวิชาใดที่มีคะแนนประเมินต่ํากวา 3.51  โดยใน

เทอม 1/2558 ผลการประเมินเฉลี่ยที่ 4.52 (4.83-4.20)  และในเทอม 2/2558 ผลการประเมินเฉลี่ยที่ 

4.60 (4.84-4.47) 
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2)  อาจารยผูสอนจะประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ในแตละ

รายวิชาโดยพิจารณาจากผลการดําเนินการสอน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งรายงานการ

ทวนสอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา  นํามาจัดทํารายงานผลการเรียน

การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน   แลวสงเขาระบบออนไลน 

(Upload) ให สนส.   ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมาทุกรายวิชาไดจัดสง มคอ.5 และ มคอ.6ในชวงเวลาที่

กําหนด มีประสิทธิผลของกลยุทธการสอนสอดคลองกับ มคอ.3 และมาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน แต

มีบางรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติ เชน ในวิชาคณิตศาสตรและเคมีบางวิชามีปญหาการที่

นักศึกษาที่ไมผานรายวิชานั้นมากกวารอยละ 60 และรายวิชาวิจัยทางสิ่งแวดลอมนักศึกษามีผลการเรียน

เปน IP รอยละ 100 เปนตน 

3)  กรรมการหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนโดยการ

ประชุม ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณากํากับดูแลผลการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน (Curriculum mapping)  รวมถึงกํากับดูแลการทวนสอบซึ่งประกอบดวย 

การทวนสอบระหวางภาค (ทวนสอบขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค และเกรด) โดยคณะกรรมการ

บรหิารโปรแกรมวิชา และกรรมการหลักสูตร  ประธานหลักสูตรพจิารณา มคอ.5 และ มคอ.6 

4)  กรรมการหลักสูตร โปรแกรมวิชา และคณะ ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรตอนักศึกษาและผูสอน 

จากแบบประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทัง้ 5 ดาน โดยนักศึกษา และแบบประเมินความพึง

พอใจตอกระบวนการเรียนการสอน  และจัดทํา มคอ.7 สงคณะ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดรายงานผลการเรยีน

การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 โดยใชขอมูลจากผลการดําเนินการสอน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

รวมทั้งรายงานการทวนสอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรยีนรูในแตละรายวิชาสงภายใน 30 วันนับ

จากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียน  ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมาทุกรายวิชาไดจัดสง มคอ.5 และ 

มคอ.6 ในชวงเวลาที่กําหนด มีประสิทธิผลของกลยุทธการสอนสอดคลองกับ มคอ.3 และมาตรฐานผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดาน แตมีบางรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติคณะกรรมการประจําหลักสูตร

ปรึกษาหารือรวมกับอาจารยผูสอนหามาตรการแกไข เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง มคอ.3 ปการศึกษา 2559 

ตอไป 

 นอกจากนั้นยังใชขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 การทวนสอบ รวมกับผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ในดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และนําขอมูลที่ได

ทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 โดยนําไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษา 2559 รวมทั้งการ

วางแผนบริหารหลักสูตรตอไป 
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ผลการดําเนนิงาน 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การนํากระบวนการการวิจัย กระบวนการการบริการทางวิชาการ และการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาอาทิ

เชน 

- มีการนํากระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องสิ่งแวดลอมศิลปกรรมมาใชในการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาสัมมนาโดยจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “สัมมนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม”มี

รายละเอียดดังนี้  กิจกรรม“สัมมนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม”ไดเชิญวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

ภายนอก (รศ.โรจน  คุณอเนก รวมกับภาคีคนรักสงขลา) กําหนดใหนักศึกษารายวิชาสัมมนา (นักศึกษา

ชั้นปที่ 3) เขารวมกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดองคความรูในสวนของกระบวนการจัดสัมมนา และความรูเรื่อง

การบูรณาการการเรียนการสอนกับ วิจัย บรกิารวิชาการทางสงัคม  

และทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาแจงกรอบงบประมาณ และกําหนดการจดัทาํแผนปฏิบัติการ 

ประชุมอาจารยประจาํหลักสตูร เพื่อวางแผนปฏิบัติการ ประจําป 

อาจารยประจําหลักสูตร 

จัดทําโครงการ 

อาจารยประจําหลกัสูตร 

จัดทําแผนการเรียน 

(เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนตามพันธกิจ) 

ขออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณ 

ตามแผนปฏบิัติการ 

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

สรุป และประเมนิผลโครงการ 

สรุปบูรณาการการเรียนการสอนกับวจิัย บริการวิชาการทางสังคม และ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- สงเสริมโจทยวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหาดาน

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

- สงเสริมทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ผลการดําเนนิงาน 

วิชาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม(ซึ่งไมไดจัดการเรียนการสอน) ควบคูไปกับไดตระหนักถึงคุณคา สถาปตยกรรมและ

วัฒนธรรมทองถิ่น ในดานสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

- มีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่องการศึกษาองคประกอบของมูลฝอยเทศบาลตําบลสิงหนคร มาใชใน

การจัดการเรียนการสอนเชน รายวิชาการกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายและรายวิชาสิ่งแวดลอมใน

ชีวิตประจําวัน (หัวขอมูลฝอยและของเสียอันตราย)โดยใชเปนขอมูลประกอบการเรียนการสอนและ

สรางความตระหนักในการกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-0-1 การประชุมกรรมการหลักสูตร และโปรแกรมวิชา คร้ังที ่1/2558  

5.2-0-2 รายงานแบบ ทส. 01-02 (แบบแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ: กรณทีวนสอบแผนการ 

    ดาํเนินงานตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3) 

5.2-0-3 มคอ.3 

5.2-0-4 รายงานแบบ ทส. 04-05 (แบบแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ: กรณีขอสอบ และคาระดับชัน้) 

5.2-0-5 มคอ.5 

5.2-0-6 รายงานแบบ ทส. 03 (แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน) 

5.2-0-7 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

4 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการจัดรายวิชาใหตรงกับความรูความชํานาญของอาจารยผูสอน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. อาจารยผูสอนควรมีการพัฒนาวิชาชพีใหตรงกับรายวิชาทีส่อน และเพือ่เพิ่มศักยภาพในการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) 

และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมาย

ประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการ

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผล

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic 

assessment)มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให ผลการประ เม ินที ่ส ะทอน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)และมีวิธีการให

ขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็ง

ของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมิน

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวยในการรายงานการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม

ประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอน

และผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอนตอไป 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวหิรัญวดี  สุวิบูรณ  โทรศัพท  : 0-8149-2408-3 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมนิ   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติท่ีด ี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยนืยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมนิสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

เปาประสงค 

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการ

เรยีนรูของผูเรียน 

 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
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ผลการดําเนนิงาน 

จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน 

ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและได

ขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
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ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒทิี่กําหนดไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบ

ในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชาโดยดานความรู ในรายวิชาบรรยายจากการสอบ

กลางภาค ปลายภาค สอบยอย และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ การประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาดานทักษะทางปญญาทั้งในภาคบรรยายและปฏิบัติ จากพฤติกรรมระหวางเรียน การแกปญหา

ระหวางทําปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ จากการทํารายงานเปนกลุม การทําปฏิบัติการเปนกลุม ความเปนผูนําและผูตาม

ระหวางการทํางานกลุม การเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรในวันราชภัฏวิชาการ  รวมถึงการเขารวมกิจกรรม

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประเมินจากผลงานคนควางานที่มอบหมาย และรูปแบบและลักษณะของการเขียน

รายงาน หรือรายงานผลปฏิบัติการ และการนําเสนองานในชั้นเรียน  รวมทั้งการกํากับใหมีการพัฒนาและ

ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการ

เรียนรู  พรอมทั้งควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน   โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1)อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผล

การเรยีนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

2) คณะกรรมการประจําหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชาชี้แจง กําหนดวันจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ. 3,4) 

รวมทั้งกําหนดวันสงรายงานผลการเรยีนการสอน (มคอ.5,6) 

3) อาจารยผูสอน และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.3,4  สําหรับรายวิชาเดียวกันที่มี

หลายกลุมเรียน จัดทํา มคอ.3,4 เพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

เดียวกันคณะกรรมการประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาประชุมพิจารณาความเหมาะสม/รูปแบบการ

ประเมิน ของ มคอ.3,4  

4) อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3เปนการประเมินการเรียนรูโดย

ใชตามสภาพจรงิ เชน แบบทดสอบยอย ใบกิจกรรม การเขียนรายงาน หรอืรายงานผลปฏิบัติการ และการ

นําเสนองานในชั้นเรียน ขอสอบแบบปรนัย อัตนัย การสังเกตพฤติกรรม เปนตน   รวมถึงการกําหนดการ

ประเมินการตัดเกรดที่ชัดเจนและนักศึกษารับทราบ 

5) ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค สอบปลายภาคและเกรด 

6) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยใชน้ําหนักขององคกร

ประกอบในการประเมินสอดคลองกับ Curriculum mapping และจัดทํา มคอ.5,6 สงมายังประธานหลักสูตร

พิจารณา กอน Upload ในระบบ 

7) กรรมการหลักสูตร จัดทํา มคอ.7จากขอมูลรายงาน มคอ. 5,6  แบบประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรูทั้ง 5 ดาน โดยนักศึกษาและแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน 
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ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการ (D) 

 ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรวมกันตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาใหสอดคลองวัตถุประสงคตามแผนการกระจายความรับผิดชอบของการพัฒนาผลการ

เรียนรูในแตละดาน   โดยอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว  นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของ

ผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ซึ่งสวนของการ

ประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดสราง/พัฒนาเครื่องมือ และเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแตละ

ชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3  โดยอาจารยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกใน

กระบวนการเรยีนการสอน    คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา และกรรมการหลักสูตรรวมกํากับดูแลการ

ทวนสอบการประเมินขอสอบกลางภาค และปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด สําหรับนักศึกษาที่ไมผาน

เกณฑการประเมินกลางภาค อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมได 1 ครั้ง (โดยให

คะแนนไมเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม)  และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนอาจารยผูสอนไดประเมินผล

การเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน มคอ.3 รวมทั้งทําการทวนสอบผลการเรียน 

(GPA)  แจงใหนักศึกษาทราบผานระบบออนไลน และสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรด   

นอกจากนั้นอาจารยผูสอนจะมีการทวนสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ และเกณฑการประเมินเพื่อใชในการ

ปรับปรุงแกไข โดยจัดทําทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู รวมถึงจัดทํา มคอ. 5,6 สงใหคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรพิจารณา (การประชุมคร้ังที่ 5/2558) กอน Upload ในระบบตอไป 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน คณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบ

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน

รวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน 

ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยผานระบบออนไลน   

อาจารยผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการเรียนการสอน 

(มคอ.5,6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน เชนในภาคเรียนที่ 2/2558 ผูสอนไดสงออนไลนผาน

ระบบ  และสงเปนเอกสาร มคอ.5 ไปยังคณะ   คณะกรรมการประจําหลักสูตรทําการรวบรวม มคอ.5,6 ทุก

รายวิชาที่นักศึกษาในหลักสูตรลงทะเบียน เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนแลวสงใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากขอมูลรายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5,6) ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2558

คณะกรรมการประจําหลักสูตร และโปรแกรมวิชา ไดวิเคราะห สรุปปญหา และแนวทางแกไข การประเมิน

การสอน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีบางรายวิชา
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ผลการดําเนนิงาน 

ที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรึกษาหารือรวมกับอาจารยผูสอนหา

มาตรการแกไข เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง มคอ. 3 ปการศึกษา 2559 ตอไป อาทิเชน  

- รายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไมสามารถสงงานวิจัยไดตาม

กําหนด (ติด IP บางคนติด E) ในป 2557 อาจารยผูสอนเสนอใหนักศึกษาสามารถใชหัวขอที่สนใจจากรายวิชา

วิธีวิจัยฯ มาใชในการทําวิจัยได แตนักศึกษายังมีปญหาอยูจึงเสนอแนะใหมีการกําหนดการสอบรายงาน

ความกาวหนา ในป 2558 ซึ่งปญหาการติด IP ยังคงอยู ดังนั้นในป 2559 จึงกําหนดใหรายวิชาวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นักศึกษาสอบโครงรางวิจัยใหผาน จึงจะไดผลการเรียนในรายวิชาวิธีวิจัย ทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหากไมผานก็ไมสามารถลงทะเบียนไดในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 การประชุมกรรมการหลักสูตร และโปรแกรมวิชา คร้ังที ่1/2558 (พิจารณา มคอ. 3,4) 

5.3-0-2 รายงานแบบ ทส. 01-02 (แบบแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ: กรณทีวนสอบแผนการ 

    ดาํเนินงานตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3) 

5.3-0-3 มคอ.3 

5.3-0-4 รายงานแบบ ทส. 04-05 (แบบแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ: กรณีขอสอบ และคาระดับชัน้) 

5.3-0-5 มคอ.5 

5.3-0-6 รายงานแบบ ทส. 03 (แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน) 

5.3-0-7 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรยีน 3 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

4 ขอ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 

จุดแข็ง 

1. มีกลไกและเครื่องมือทีใ่ชในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูระบบการประเมินผูเรียนที่

ชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรมีการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบตามระบบกลไกเปนระยะ โดยแจงกาํหนดการทีช่ัดเจนกับอาจารย

ผูสอนตั้งแตตนเทอม 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติคณะกรรมการประจําหลักสตูรปรึกษาควรหารอืรวมกับอาจารย

ผูสอนหามาตรการแกไข และประสานติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเปนระยะ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) 

หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารย

ประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวหิรัญวดี  สุวิบูรณ  โทรศัพท  : 0-8149-2408-3 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสอแหละ  บางูสนั  โทรศัพท  : 0-8054-2332-7 
 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละ

ป 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 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรได

จัดการประชุมรวมกันปละ 6คร้ัง  

- ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนจัดการ

เรียนการสอน และอาจารย

ผูสอน ในแตละรายวิชาใน

หลักสูตร รวมทั้งการจัดทํา 

มคอ.3ในภาคเรียนที่ 1/2558 

- ครั้งที่ 2เพื่อประเมินคุณภาพ

ของขอสอบตามมาตรฐานการ

เรียนรู (curriculum mapping) 

ในแตละรายวิชาในภาคเรียนที่ 

1/2558 

- ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาผลการ

เรียน และทวนสอบ ในแตละ

รายวิชา ในภาคเรียนที่ 1/2558 

- ครั้งที่ 4 เพื่อวางแผนจัดการ

เรียนการสอน และอาจารย

ผูสอน ในแตละรายวิชาใน

หลักสูตร รวมทั้งการจัดทํา 

มคอ.3ในภาคเรียนที่ 2/2558 

- ครั้งที่ 5 เพื่อประเมินคุณภาพ

ของขอสอบตามมาตรฐานการ

เรียนรู (curriculum mapping) 

ในแตละรายวิชาในภาคเรียนที่ 

2/2558 

- ครั้งที่ 6 เพื่อพิจารณาผลการ

เรียน และทวนสอบ ในแตละ

ร า ย วิ ช า  ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 

 

 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

1/2558 

 

 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

2/2558 

 

 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

3/2558 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

4/2558 

 

 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

5/2558 

 

 

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่

6/2558 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

2/2558 

โดยอาจารยประจําหลักสูตร 5 

คน ไดเขารวมประชุมครบทุกคน 

คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ทั้งใน

ภาคเรียนที่ 1 และ 2  

 

 

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 

หรื อมาตรฐานคุณวุ ฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ฉบับปรับปรุง 2555 ไดผานการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

โดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ เมื่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และมี

หนังสือประทับตราเพื่อแจงให

ทราบผลพิจารณา จากสกอ. 

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

และ รา ยล ะ เอี ย ด ขอ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี ) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาค

กา ร ศึ ก ษ า ใ ห ค ร บ ทุ ก

รายวิชา 

- หลักสูตรใหอาจารยผูสอน

จัดทํา มคอ.3 ตามแบบฟอรม

ของมหาวิทยาลัยกอนเปดภาค

การศึ กษาครบถ วนตามที่

กําหนด 

มคอ.3   

4. จั ดทํ ารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา

แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี ) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่ เ ป ด ส อ น ใ ห ค รบ ทุ ก

- เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนใน

แตละภาคเรียน ทางหลักสูตร

กําหนดใหคณาจารยผูสอน

รายวิชาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.5 ครบถวนทุก

รายวิชาภายใน 30 วันหลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 

2 ของปการศึกษา และสําเนา

มคอ.5   
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

รายวิชา เก็บไวที่หลักสูตร 

5. จัดทํ า รายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

ทางหลักสูตรจัดทํารายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 เรียบรอยแลว หลัง

สิ้นสุดการศึกษาภายใน 60 วัน 

โดยในปการศึกษา 2558 ได

จั ด ส ง  ม ค อ . 7  ใ น วั น ที่  1 4 

กรกฎาคม 2559 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่

เ ป ด ส อ น ใ น แ ต ล ะ ป

การศึกษา 

- มีการทดสอบรายวิชาประจาํ

ภาคเรียนตามแบบรายงาน 

มคอ.5 

- มี ก า ร ท ว น ส อ บ ค ว า ม

สอดคลองของขอสอบวัดผล

และเนื้อหาวิชา 

- แ บ บ ท ว น ส อ บ

ผลสัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา 

- แ บ บ ท ว น ส อ บ

ขอสอบ 

 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จาก

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

เพิ่ ม กิ จกรรม ให นั กศึ กษา ได

ออกไปเรียนรูนอกสถานที่ตาม

โครงการตางๆ ที่หลักสูตรจัดให 

โดยได เพิ่ มแหล ง เ รี ยนรู นอก

สถานที่ใหแกนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

มีอาจารยผูสอนใหม 1 คน คือ 

ดร. สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ โดย

หลั กสู ต ร ได จั ดประชุ ม  และ

ป ฐ ม นิ เ ท ศ อ า จ า ร ย ใ ห ม ใ น

โปรแกรมวิชา โดยมีการช้ีแจงการ

จัดการเรียนการสอน การจัดทํา

แผนการสอน การประเมินผลการ

- ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 

2/2558 

- คํ า สั่ ง ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและ

เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ 

6 2 / 2 5 5 9 เ รื่ อ ง 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

เรียน การประเมินผลการเรียนรู

ในแตละรายวิชา การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู และการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร พรอม

ทั้ง จัดใหมีอาจารยพี่ เลี้ยง คือ 

อาจารยนัดดา โปดํา  

แ ต ง ตั้ ง พี่ เ ลี้ ย ง

อาจารยใหม 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครัง้ 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ

วิชาชีพอยางตอเนื่องตลอดป

การศึกษา 

คําสั่ง   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

 

 

นักวิทยาศาสตรประจําโปรแกรม

วิชา 1 คน และไดรับการพัฒนา

วิชาการ คดิเปนรอยละ 100 

คําสั่ง 

 

  

11. ระดับความพึงพอใจของ

นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /

บั ณ ฑิ ต ใ ห ม ที่ มี ต อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม น อยกว า  3 . 5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปสุดทายที่มตีอ

คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ย 4.00 อยู

ในเกณฑมาก 

รายงานสรุปผลการ

ประเมิน 

  

12. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหมมี

คะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 

ราย ง านคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ร ะดั บอุ ดมศึ กษ า

แหงชาติ 

  

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5   5  
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1 – 5   100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  12  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน  12  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดาํเนินการผาน)  100  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

รอยละ 100 รอยละ 

100 

5 คะแนน 

รอยละ 100 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 

1. มีการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหงชาติอยางครบถวน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการจัดรายวิชาใหตรงกับความรูความชํานาญของอาจารยผูสอน 

2. มีกลไกและเครื่องมือทีใ่ชในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูระบบการประเมินผูเรียนที่

ชัดเจน 

3. มีการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหงชาติอยางครบถวน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. อาจารยผูสอนควรมีการพัฒนาวิชาชีพใหตรงกับรายวิชาทีส่อน และเพือ่เพิ่มศักยภาพในการสอน 

2. ควรมีการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบตามระบบกลไกเปนระยะ โดยแจงกาํหนดการทีช่ัดเจนกับอาจารย

ผูสอนตั้งแตตนเทอม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติคณะกรรมการประจําหลักสตูรปรกึษาควรหารอืรวมกับอาจารย

ผูสอนหามาตรการแกไข และประสานติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเปนระยะ 

2. หลักสูตรปรับปรุง 2559 ควรมีการสอดแทรกเนือ้หาที่เกี่ยวกับทองถิ่นใหมากขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน 4.00 

5.4 ผลการดํ า เนิ นงานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.00 
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องคประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ นการราย งานการ

ดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลให

ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นาย กมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท  : 0866987788 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นาย กมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท  : 0866987788 
 

เกณฑการประเมนิ 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

ดําเนินงาน 

 

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติท่ี

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยนืยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมนิ

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค (O) 

เพื่อเตรียมความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามา

วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี้ 

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน 

แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใช
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ผลการดําเนนิงาน 

งานรวมทั้งเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สือ่สิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ

มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร(เคมี) 

 

 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรไดมอบหมายใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ และ

วัสดุอุปกรณตางๆ รวมถึงหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการการเรยีน การสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยใน

สวนของเครื่องมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละคร้ังของการเรียน การสอน และการทําวิจัย เพื่อ

เปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพือ่จัดหาเคร่ืองมือในปงบประมาณตอไป 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบ

โดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมินพบวาการ

ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนมีความลาชา จึงควรใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูประสานจัดหาสิ่งสนับสนุน
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ผลการดําเนนิงาน 

การเรียนรูกับงานพัสดุคณะ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการประเมินตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดมีขอคิดเห็นวา ถึงแมวา

จะมีผลการประเมินอยูในระดับมาก แตยังมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อาทิเชน เกี่ยวกับสื่อเอกสาร และ

อุปกรณการเรียนการสอน ควรมีการตรวจสอบความเรียบรอยการเรียนการสอนใหพรอมใชงานอยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง  บางอาคารเรียนมีขอจํากัดหามใชเสียงจึงไมสามารถใชไมคในการเรียนการสอนได เปนตน 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการในบางวันไมเหมาะสม โดยบางวันหองปฏิบัติการมีการใช

ตลอดวัน สงผลใหวัสดุอุปกรณไมเพียงพอในชวงเวลาดังกลาว  ดังนั้นหลักสูตรจึงแจงปญหาดังกลาวไปยัง

คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน  

นอกจากนี้ในแตละปงบประมาณหลักสูตรยังจัดทําแผนจัดหาครุภัณฑในหองปฏิบัติการ เชน  

- ปงบประมาณ 2557 : เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุน 

- ปงบประมาณ 2558 : เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

- ปงบประมาณ 2559 : เครื่องวัดเสียง 

- ปงบประมาณ 2560 : เครื่องวิเคราะหไนโตรเจน และตูบม BOD 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

จากการปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจจํานวนหองเรียน ปรับปรุง

หองเรียน และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนกอนเปดภาคเรียน พรอมกันนี้ สนส. ยังไดหลีกเลี่ยงการ

จัดการเรียนการสอนในอาคารเรียนที่ไมเหมาะสมกับรายวิชา 

หลักสูตรไดประชุมและวางแผนแกไขปญหาหองปฏิบัติการที่ไมเพียงพอ โดยแจงให สนส. กําหนด

ตารางการใชหองปฏิบัติการไมใหตรงกัน นอกจากนี้สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคในการใชเครื่องมือ

สําหรับการวิจัย ใหมีการลงเวลาการขอใชเครื่องมือ โดยมีการทําบันทึกขออนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา

โครงการวิจัย หรืออาจารยผูสอน และตรวจสอบโดย นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ  และจากแผนการ

กอสรางอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรพื้นที่

หองปฏิบัติการและหองเรยีนแกหลักสูตรอยางเพียงพอ ซึ่งคาดวาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความ

รวมมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอ

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการ(D) 

 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผาน

รูปแบบทัง้สองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 

 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 3.84 คะแนน และผลการประเมินในสวนของ

นักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก 

คดิเปน 4.26 คะแนน ดังนี ้

 

ประเด็นความเห็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ภาพดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรยีนการสอน 3.87 มาก 

ภาพรวมดานการบริการของหองสมุด 4.28 มาก 

ภาพรวมดานการบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรยีนการสอน 3.45 ปานกลาง 

ภาพรวมดานการบรกิารดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.75 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 3.84 มาก 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน 

- ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเดือนละครั้ง เพื่อจะไดปรับแกไขอยางรวดเร็วและ

ไมเปนอุปสรรคตอการเรยีน 

- เจาหนาที่นาจะมีการสํารวจอุปกรณของแตละอาคารใหพรอมใชงาน ซึ่งบางอาคารไมสามารถใชงานได 

เชน อาคารการศึกษาพิเศษ 
 

และผลการประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นความเห็น คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ภาพดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรยีนการสอน 4.31 มาก 

ภาพรวมดานการบรกิารของหองสมุด 4.28 มาก 

ภาพรวมดานการบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรยีนการสอน 4.24 มาก 

ภาพรวมดานการบรกิารดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 4.23 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.26 มาก 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-0-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

6.1-0-2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

4 ขอ 

4 คะแนน 

2   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการสํารวจเพื่อปรับปรุงหองเรยีนและหองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ เพื่อรองรับการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของแตละอาคารใหพรอมใชงานกอนเปด

ภาคเรียน  

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 2.00 

คะแนนประเมินรายองคประกอบ 2.00 
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บทท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร 

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  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มี

 คุณวุฒิปรญิญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารง

 ตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปการศกึษา2558 หนา108 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ีในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.22 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ด ี

4 อาจารย 3.41 ด ี

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.00 ดีมาก 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.51 ด ี

หมายเหต ุ

1. คะแนนประเมิน หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ 

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรอื สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 3.80 คะแนน 
57.09 

4.39 คะแนน 4.39 คะแนน 
13 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละ 70  
21x100 

รอยละ 80.77 4.04 คะแนน 
26 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 ขอ  3 ขอ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 ขอ  2 ขอ 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 4 ขอ  3 ขอ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1x100 

รอยละ 20 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 40 
1x100 

รอยละ 20 1.67 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
0.6x100 

รอยละ 12 3 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 4 ขอ  3 ขอ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 
12x100 

รอยละ 100 5 คะแนน 
12 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 ขอ  2 ขอ 2 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.51 

ผลการประเมิน ด ี
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค

ประ 

กอบ

ที่ 

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุก

ตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1 (4.39) 

2.2 (4.04) 
4.22 

 

3 3 

3.1(4.00) 

3.2(3.00)  

3.3(2.00) 

- - 3.00 

  

4 3 

4.1(3.00) 

4.2(3.22)  

4.3(4.00) 

- - 3.41 

  

5 4 5.1(4.00) 

5.2(3.00)  

5.3(4.00) 

5.4(5.00) 

- 4.00 

  

6 1 - 6.1(2.00) - 2.00   

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3..32 3.75 4.22 3.51   

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2–องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. จากผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2559 ผูประกอบการหรอืผูใชบัณฑิตคดิวา หลักสตูร

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีความตองการบัณฑติในสาขานีม้าปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 96.70 เนื่องจาก

ผูประกอบการเห็นวา บัณฑิตมีจุดเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สดุ 

2. นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง จึงสามารใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บัณฑิตเพื่อทองถิ่น (เชน โครงการปญหาพิเศษในทองถิ่น) 

3. นักศึกษาที่จบการศึกษายังมีความตองการทํางานในทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สอดคลองกับปรัชญาของ

หลักสูตร คือ เนนคุณธรรม นําสิ่งแวดลอมกาวหนา พัฒนาทองถิ่น 
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4. หลักสูตรไดมีการจัดกจิกรรมตามแผนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการ

ดําเนินงานของหลักสตูร รวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ 

5. อัตราการคงอยูของอาจารย 100% 

6. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบรหิารหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

7. หลักสูตรมีการจัดรายวิชาใหตรงกับความรูความชํานาญของอาจารยผูสอ 

8. มีการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหงชาติอยางครบถวน 

9. มีกลไกและเครื่องมือทีใ่ชในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูระบบการประเมินผูเรียนที่

ชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มุงเนนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกจติสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2. เสริมสรางประสบการณนอกหองเรียน จากโครงการเปดโลกทัศนทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

3. อาจารยและนักศึกษามุงเนนโจทยวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหาดานสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น (จากการสัมภาษณนักศึกษากอนเขาศึกษาฯ) 

4. สงเสริมการจดักิจกรรมเตรียมความพรอมพัฒนาใหกับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

5. สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตร รวมทั้งอาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง

เพิ่มขึ้นและเทาเทียมกัน 

6. อาจารยผูสอนควรมีการพัฒนาวิชาชีพใหตรงกับรายวิชาทีส่อน และเพือ่เพิ่มศักยภาพในการสอน 

7. ควรมีการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบตามระบบกลไกเปนระยะ โดยแจงกาํหนดการทีช่ัดเจนกับอาจารย

ผูสอนตั้งแตตนเทอม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะและความรูทางวิชาชพีของบัณฑิต 

2. นักศึกษาที่รับเขาบางสวน มีความรูพืน้ฐานดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตรคอนขางต่ํา  

3. โดยภาพรวมอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนมลดลงซึ่งในปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษา เปนผลใหมี

นักศึกษาออกกลางคันเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรจึงมีการกําชับใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลแผนการเรียนของ

นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดทันกอนที่นักศึกษาจะตกออกกลางคัน 

4. นักศึกษาบางคนยังมีปญหาคาใชจายในการเรียนเนื่องจากความลาชาของการเบิกจายเงินจากกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงทําใหนักศึกษาบางคนตองลาออก เนื่องจากไมมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรยีนและคาใชจายสวนตัว 
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5. การเพิ่มแหลงเรยีนรูนอกหองเรียนใหมากขึน้เพื่อใหครอบคลุมทั้งทางดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

6. เปดโอกาสใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเขามามีบทบาทในการบริหารปรับปรุงหลักสูตร และโปรแกรมวิชา

รวมกันเพิ่มขึน้ 

7. ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร

มีผลงานทางวิชาการมากขึน้ 

8. หลักสูตรปรับปรุง 2559 ควรมีการสอดแทรกเนือ้หาที่เกี่ยวกับทองถิ่นใหมากขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองการความตองการของผูใชบัณฑติและบริบทของทองถิ่นมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลยัหรอืคณะควรจดัหาทนุการศึกษาเพิ่มเตมิใหแกนักศึกษาที่ผลการเรยีนดีหรอืสงเสริมการหา

รายไดระหวางเรียน 

3. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาของกิจกรรมศึกษาดงูานนอกหองเรยีนในรายวิชา โดยเพิ่มโครงการที่

สอดคลองกับการพัฒนานักศกึษาในศตวรรษที ่21 

4. ควรมีการจัดระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เนือ่งจากปจจุบันมีความซ้ําซอน เพื่อลดภาระงาน

ของอาจารย 

5. มหาวิทยาลยัควรปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมคีาบสอนที่เทากนั เชน 12 คาบตอสัปดาห 

6. รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมปกติคณะกรรมการประจําหลักสตูรปรึกษาควรหารอืรวมกับอาจารย

ผูสอนหามาตรการแกไข และประสานติดตามผลการเรยีนของนักศึกษาเปนระยะ 

7. หลักสูตรปรับปรุง 2559 ควรมีการสอดแทรกเนือ้หาที่เกี่ยวกับทองถิ่นใหมากขึน้ 
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