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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจําปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

รายงานวันที่ 21 กันยายน 2558 
 



บทสรุปผูบริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา2557 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง (2.68 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบที่1 (ตัวบงชี้ที่1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดี
(องคประกอบที่ 5)และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง(องคประกอบที่ 2)โดยมีประเด็น
เรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และเขาสูการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพื่อขอรบัการจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒิ 
ทางดานคณิตศาสตร 
 3. อาจารยประจําหลักสูตรตองเรงทําผลงานวิจัย 
 
ขอมูลพื้นฐาน 
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ชื่อยอ วท.บ. (คณิตศาสตร)  
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Science(Mathematics)  
รหัสหลักสูตร 25501641100806 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู  สามารถปฏิบัติงานในสาขาคณิตศาสตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชา
คณิตศาสตร ในการแกปญหาการทํางานได 

(3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร  การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพรอมดานสังคม   ที่
จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 
 
สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 2.67 ปานกลาง 

3. นักศึกษา 3 1.33 นอย 
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4. อาจารย 3 3.5 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2 นอย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 2.36 ปานกลาง 

รวม 14 2.68 ปานกลาง 

หมายเหตุ แปลผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 
คะแนนประเมิน ความหมาย 

0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 



คํานํา 
 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผล
การดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 2557  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) จํานวน
องคประกอบท่ีรายงานทั้งหมด 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้       
 ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา  2557  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที ่          
1 สิงหาคม  2557  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2558  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการ
จัดทํารายงาน ผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้หลักสูตรไดรับความ
รวมมือรวมใจอยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย สําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้ หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนา 
พรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยชิงชยั  วัฒนธรรมเมธี) 
       ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

                     21 กันยายน 2558 
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บทท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจําปการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 21 กันยายน 2558 

 
ประวัติความเปนมาของหลักสูตร  

 ขอมูลเบื้องตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบงสวนราชการของ
วิทยาลัยครู เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518  มีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียกชื่อหนวยงานตามลําดับดังนี้   
พ.ศ   2518   มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบง

สวนราชการในวิทยาลัยครูเรียกวา "คณะวิชา" จัดตั้งเปน "คณะวิทยาศาสตร" มีหมวดวิชา
คณิตศาสตร เปนหนวยงานในสังกัด โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   

พ.ศ   2527   มีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเปน  
  "คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" เปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดเปน "ภาควิชา"      

พ.ศ   2535    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ” 
แทน "วิทยาลัยคร"ู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 มภีาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ เปน
หนวยงานในสังกัด     

พ.ศ   2540   ทางสถาบันราชภัฏสงขลาไดตระหนักถึงความสําคัญสถิติและการวิจัยมีบทบาทตอการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงดําเนินการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสถิติ
ประยุกต หลักสูตร 4 ป สังกัดโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขานี้จะไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.)  

พ.ศ   2541   เปลี่ยนระบบบริหารจาก "ภาควิชา" เปน "โปรแกรมวิชา"    

พ.ศ   2547 สถาบันราชภัฏสงขลาไดรับการยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547  

พ.ศ. 2549     โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติไดทําการเปดสอนหลักสูตรคณิตศาสตรเพิ่มอีกหนึ่ง
โปรแกรมวิชาโดยไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    

พ.ศ. 2552    โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร โดยไดรับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. (คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร))  
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พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน    โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
คณิตศาสตรโดยไดรับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา  ไมมี 
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25501641100806 
อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 

(คุณวุฒิและตําแหนง 
ทางวิชาการ) 

อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน  
(คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ) 

เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงและ

หลักฐานการอนุมัติ 
1. นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธ ี 1. ผูชวยศาสตราจารยชิงชัย วัฒนธรรม

เมธี 
ไดตําแหนงวิชาการ 

2. นายสานิตย  ฤทธิเดช 2. นายสานิตย  ฤทธิเดช - 
3. นายธีรพล  บัวทอง 3. นายธีรพล  บัวทอง - 
4. นางสาวจิราภรณ  กวดขัน 4. นางสาวจิราภรณ  กวดขัน - 
5. นางมาศภินันท  พันธพิพัฒไพบูลย 5. นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง เพื่อใหคุณวุฒิตรงตาม

หลักสูตรมากข้ึน 
 
อาจารยผูสอน  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
1. นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธ ี* - วท.บ. (คณิตศาสตร) 2526 

- วท.ม. (คณิตศาสตร)  2534  
ผูชวยศาสตราจารย 

2. นายเลิศ  สิทธิโกศล - กศ.บ. (คณิตศาสตร)  
- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร) 
- Math EdD (Mathematics Education) 

ผูชวยศาสตราจารย 

3. นายสานิตย  ฤทธิเดช* - วท.บ. (คณิตศาสตร)  2545 
- วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 2550 

อาจารย 

4. นายธีรพล  บัวทอง* - วท.บ. (คณิตศาสตร) 2547 
- วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 2551 

อาจารย 

5. นางสาวจิราภรณ  กวดขัน* - วท.บ. (คณิตศาสตร) 2540 
- วท.ม. (สถิติ) 2543 

อาจารย 

6. นางมาศภินันท  พันธพิพัฒไพบูลย - วท.บ. (สถิติ) 2536 
- วท.ม. (สถิติประยุกต) 2539 

อาจารย 

7. นางสายใจ  เพชรคงทอง - ค.บ. (คณิตศาสตร) 2545 
- กศ.ม. (คณิตศาสตร) 2547 

อาจารย 

8. นางสาวปยธิดา บุญสนอง - วท.บ. (คณิตศาสตร) 
- วท.ม. (สถิติ) 

อาจารย 

9. นางสาวศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ - วท.บ. ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร) 
- วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 

อาจารย 

10. นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง* - วท.บ. (คณิตศาสตร) 2551 
- วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) 2554 

อาจารย 

หมายเหตุ  * อาจารยประจําหลักสูตร 



~ 4 ~ 
 

 
อาจารยพิเศษ (ถามี) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
   
   
   
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ และโปรแกรมวิชาอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน ทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที ่1 
เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทาน  
1. ผูชวยศาสตราจารยชิงชัย วัฒนธรรมเมธี 
2. นายสานิตย  ฤทธิเดช 
3. นายธีรพล  บัวทอง 
4. นางสาวจิราภรณ  กวดขัน 
5. นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 5 ทาน ผานเกณฑ
มาตรฐานกําหนด 

1. ผูชวยศาสตราจารยชิงชัย วัฒนธรรมเมธี 
      วท.บ. (คณิตศาสตร) 2526 

   วท.ม. (คณิตศาสตร)  2534  
 
2. นายสานิตย  ฤทธิเดช 
    วท.บ. (คณิตศาสตร)  2545 
   วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 2550 
3. นายธีรพล  บัวทอง 
    วท.บ. (คณิตศาสตร) 2547 
   วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 2551 
4. นางสาวจิราภรณ  กวดขัน 
    วท.บ. (คณิตศาสตร) 2540 
   วท.ม. (สถิติ) 2543 
5. นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 
    วท.บ. (คณิตศาสตร) 2551 
   วท.ม. (คณติศาสตรประยุกต) 2554 
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เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 
11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑโดยปรับปรุงหลักสูตร ใน
ปพ.ศ. 2555 ซึ่งไดดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ป 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 1 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

เกณฑการดําเนินงาน ระดับ 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี √   

ปริญญาโท     
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี √   

ปริญญาโท   
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ปริญญาตรี √   

ปริญญาโท   
 

 

 

องคประกอบที่ 4  อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
    คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลัง
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีการรับและแตงตั้งอาจารยที่มีความรู 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ ตามระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับ
ระเบียบของ สกอ. โดยมีการประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก จากนั้นเสนอรายนามอาจารยประจําหลักสูตร ไปยังคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง  รวมทั้งมีการ
พัฒนาอาจารยที่มีอยู เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต
ละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1–1 คําสั่ง
การแตงตั้ง
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 
4.1–2 มคอ.
3, มคอ.5 
4.1-3 บันทึก
การประชุม 
เกีย่วกับการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        ในปการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ไดประชุมพิจารณา
เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําหลักสูตรใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการตามที่กําหนดไว ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก อาจารยมาศภินันท  พันธพิพัฒ
ไพบูลย   วท.ม.(สถิติ )  เปน อาจารยอดิศักดิ์   เด็นเพ็ชรหนอง  วท.ม.
(คณิตศาสตรประยุกต) เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง และเพียงพอสําหรับ
การกํากับดูแลติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีการชี้แจงมอบหมาย
ภาระหนาที ่
      สําหรับการพัฒนาอาจารย มีการแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
และบทบาทภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร อาทิภาระงานดานการ
สอน ดานการพัฒนานักศึกษา  ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาตนเอง และงานอื่นๆ อีกทั้งมีการอบรม
เกี่ยวกับประกันหลักสูตร   
 
 
 
ระบบการบริหารอาจารย 

    กรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผน ชี้แจง บทบาท
ภาระหนาที่อาจารยประจําหลักสูตรเกี่ยวกับภาระงานดานการสอน ดานการ
พัฒนานักศึกษา  ด านการวิจั ย  ด านบริการวิชาการ ด านทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาตนเอง และงานอื่นๆ และมีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง 2 ครั้งตลอดปการศึกษา 2557 เพื่อจัดสงประธานโปรแกรม 
และคณบดีเพ่ือพิจารณา 
      ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผน ในการประชุม ภาคเรียนที่ 1/ 
2557 เพื่อทบทวนบทบาท หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรจากผล
การสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร และจาก
รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานประเมินตนเอง) ของอาจารย
ประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ.
3,5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การ
ฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ ไดจากการฝกอบรมมาใช
ประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่นๆ เชน การประกันคุณภาพ
หลักสูตร (มคอ.7) 

หลักสูตร 
4.1-4  
แบบสอบ 
ถามความพึง
พอใจของ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรตอ
การบริหาร
จัดการ
หลักสูตร 
4.1-5 คูมือ
เบิกจาย
งบประมาณ 
2558 
4.1-6 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
2558 
4.1-7 คําสั่ง
เขารวม
โครงการ
พัฒนาตนเอง 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. หลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ซึ่งมี
รายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและ
พัฒนาอาจารย ดังนี ้

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความ
พรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการ
เรียนการสอนของอาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่ ง เปน
งบประมาณในสวนการบริหารจัดการงานของหลักสูตร เชน ทบทวน 
จัดทําแผนงาน โครงการ ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล 
สรุปผล และคาใชจายในการเดินทางไปราชการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่
จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

    นอกจากนี้ แล ว  คณะกรรมการหลักสูตรได ร วมกันพิจารณา
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารพัฒนาอาจารย ที่ไดรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สงเสริมอาจารยเขา
รวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ (จัดตั้งงบประมาณระดับ
คณะ) ซึ่งทําใหหลักสูตรสามารถสนับสนุนใหอาจารยไดรับการ
พัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามเกณฑตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- แผนงานโครงการพัฒนานักวิจัย และโครงการเผยแพรผลงาน
วิชาการ (จัดตั้งงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย) เพื่อสงเสริม
พัฒนาอาจารยตามพันธกิจดานงานวิจัย สนับสนุนใหอาจารย 
นักวิจัยได เขารวม หรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ/
นานาชาต ิ

3.  คณะกรรมการหลักสูตรไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหอาจารยประจําหลักสูตร
ชี้แจง และกําหนดกรอบระยะเวลาในสวนงานที่อาจารยประจําหลักสูตรตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ เพื่อจัดสงใหกรรมการหลักสูตรพิจารณา เชน กําหนด
จัดสง มคอ.3 

1. ในภาคการศึกษาที่ 1-2 กอนเปดภาคเรียน และกําหนดใหจัดสง มคอ.5 
ในภาคเรียนที่ 1-2 ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา (ตาม
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย) 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง 2 ครั้ง 

ตลอดปการศึกษา 2557 (ระหวางวันที่ 1 ก.ย. 2556 – 28 ก.พ. 2557 
และระหวางวันที่ 1 มี.ค. 2557 – 31 ส.ค. 2557) จัดสงประธาน
โปรแกรมวิชาและคณบดีเพื่อพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของ
อาจารย 

3. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน ไดมีสวน
รวมในการทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ตามบทบาทและ
หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร) และประชุมรวมกันเพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 (มคอ.7)  

4. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบ
ประเมินของคณะ/มหาวิทยาลัย และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและ
สรุปผล และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาอาจารย
ในปการศึกษา 2558 
 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

      คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดตั้ง
งบประมาณ เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย หลังจากไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา พรอมทั้งจัดทํารายงานเสนอประธานหลักสูตร และจัดใหมีการประชุม
หาขอสรุป เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงสงเสริมพัฒนาอาจารยในป
การศึกษาถัดไป 

      ในปการศึกษา 2557 ไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมี
รายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และเปด
โอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดพัฒนาตนเองทั้งดาน
วิชาการ/วิชาชีพ 

2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยรวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ชี้แจงวงเงินงบประมาณประจําปตามนโยบายที่คณะ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนในการสงเสริมพัฒนาอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สราง
เสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การ
จัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ 

3. ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรดําเนินการสงเสริมพัฒนาอาจารย ดังนี้  
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
- อาจารยไดรับผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 คน (ผูชวยศาสตราจารย

ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี) 
- อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยที่

ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
- อาจารยเขารวมประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์และคณิตศาสตร

ประยุกต (อาจารยอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง) 
4. คณะกรรมการหลักสูตรติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนา
วิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการ
องคความรูจากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการ
เรียนการสอน 

5.  คณะกรรมการหลักสูตรวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2557 
โดยใชแบบประเมินของคณะ/มหาวิทยาลัย และนําผลการสํารวจมา
วิเคราะหและสรุปผล และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2558 

4.2 
คุณภาพ
อาจารย 

1. รอยละอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไมม)ี 
อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ไมมีอาจารยปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.0 

2. รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการ 1 คน คือ ผูชวย

ศาสตราจารยชิงชัย วัฒนธรรมเมธี คิดเปน รอยละ 20 ( 1 100
5
 ) คะแนนที่

ไดเทากับ 1.67 คะแนน ( 20 5
60
 ) 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย 
ผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล 

ตํารา : ระบบจํานวน ผูชวยศาสตราจารยชิงชัย วัฒนธรรมเมธี 

    คิดเปน รอยละ 20 ( 1 100
5
 ) คะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน ( 20 5

20
 ) 

 

4.3 ผลที่
เกิดกับ
อาจารย 

การคงอยูของอาจารย 
      อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีการปรับเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตรจาก อาจารยมาศภินันท  พันธพิพัฒไพบูลย เปน 
อาจารยอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง เพื่อใหหลักสูตรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สําหรับ
การกํากับดูแลติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร  
      ทางดานอาจารยผูสอน อัตรากําลังอาจารยยังไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา เนื่องจากไดมีอาจารยลาออกจํานวน 2 คน ทางกรรมการประจํา
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรไดจัดทําอัตรากําลังเพื่อที่จะรับสมัครอาจารยใหมมาทดแทน
อัตรากําลังที่ขาด 
ความพึงพอใจของอาจารย 
      ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริการหลักสูตร 4.09 
ในระดับดี โดยมีหัวขอประเมินดังนี้  
      1. ดานหลักสูตรการศึกษา คะแนนความพึงพอใจของอาจารยตอการ
บริหารหลักสูตร 4.03 อยูในระดับด ี
      2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คะแนนความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่ง
สนับการเรียนรู  4.15 อยูในระดับด ี
      3. ดานขอรองเรียนตางๆ ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ไมมีขอ
รองเรียน 
 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 
จุดแข็ง - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย 
2. ไมมผีลงานวิจัยของอาจารย 
3. อาจารยประจําหลักสูตรไมมีวุฒิปริญญาเอก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 
2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒ ิ

ทางดานคณิตศาสตร 
 3. อาจารยประจําหลักสูตรตองเรงทําผลงานวิจัย 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 4 อาจารย(หมวดที่ 2 อาจารย) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 
4.2 คุณภาพอาจารย  
     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 
     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.67 
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     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.41 
 
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

4.1-1 คําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
4.1-2 มคอ.3, มคอ.5 
4.1-3 บันทึกการประชุม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตร 
4.1-4 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 
4.1-5 คูมือเบิกจายงบประมาณ 2558 
4.1-6 แผนปฏิบัติราชการ 2558 
4.1-7 คําสั่งเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง 
4.3-1 บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําหลักสูตร 

4.3-2 ขาวเปดรับสมัครอาจารยทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต และองคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม
ใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

2555 43 31 31 30 - 
2556 - 48 26 26 - 
2557 - - 50 31 - 
รวม 43 79 107 130 - 

 
** ขอมูลจาก รายงานจํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 1/2557 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายงานเมื่อ ตุลาคม 2557 
 
  จากตาราง จะเห็นวานักศึกษาทุกปการศึกษาที่เปดสอนตั้งแต ปการศึกษา 2555 จนถึงปการศึกษา 
2557 พบวาจํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษามีจํานวนลดลง ดังนี้ 

1. จํานวนนักศึกษาในชั้นปที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปที่ 2 มีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัด 
เนื่องมาจาก 
- จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในชั้นเรียน นอยกวาจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัว 
- ไมมีความถนัดในสาขาที่เลือกเรียนจึงทําใหมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 
- มีความรูพ้ืนฐานนอย 

2. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 ที่มีจํานวนลดลง เนื่องจากนักศึกษาไมมีความรับผิดชอบและมีความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตรนอย ทําใหมีผลการเรียนต่ําลงกวาเกณฑที่กําหนด 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3.1 การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

     คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนด
จํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โดยนําผล
การประเมินการรับนักศึกษาในป 2556 มาประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา จํานวน 
40 คน โดยคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน จํานวน
และความพรอมของอาจารยประจําที่มีอยู และสอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตรที่กําหนดใน มคอ.2 คือจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้ นปที่  6  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  เพื่อใหนักศึกษาที่รับเขาเรียนใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติ และศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
        กระบวนการรับนักศึกษา ใชวิธีรับโดยกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย จําแนกเปน 2 ประเภท คือ สอบคัดเลือกตรง 

3.1-1 บันทึกการ
ประชุม (กําหนด
จํานวนการรับ
นักศึกษา,แนวทาง
ในการแกไขปญหา) 
3.1-2 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยประจํา
หลักสูตรเปน
อาจารยผูออก
ขอสอบรายวิชา
พื้นฐาน 
3.1–3 ตาม
คุณสมบัติ มคอ.2 
3.1-4 คําสั่งคุมสอบ



~ 13 ~ 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และสอบคัดเลือก โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารย
ผูออกขอสอบรายวิชาพื้นฐาน กํากับการสอบและสัมภาษณ
นักศึกษา ในหัวขอดังนี้ บุคลิกภาพ, ดานภาษา, ดานเจตคติ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และทักษะการแกปญหา  
     เมื่อมีการดําเนินการตามระบบและกลไกดังกลาวขางตน 
ปรากฏวาหลักสูตรไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด 
     คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาผล
การรับนักศึกษา เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่รับเขามาไมครบ
ตามแผนที่กําหนด และนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขา
มาแลว ไมไดเลือกสาขาคณิตศาสตรเปนอันดับหนึ่งและมี
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรนอย  
    คณะกรรมการประจําหลักสูตรแจงความประสงครับ
นักศึกษาเพิ่ม เพื่อใหมหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาให
ครบตามแผนที่กําหนด 
     ประชาสัมพันธหลักสูตรเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในเขต
พื้นที่เปาหมายใหมากขึ้น  
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาหลายรอบ
เนื่องจากจํานวนนักศึกษานอยกวาแผนที่กําหนดไวในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมความพรอมในรายวิชาคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ใหแกนักศึกษาเพื่อใหสามารถเรียนใน
หลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร
คณิตศาสตรเปนผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปนการประเมินความรู
พื้นฐานของนักศึกษา  
     อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตรมีการประชุมเพื่อ
จัดเตรียมเนื้อหาที่จะสอนปรับพื้นฐาน และจัดอาจารยผูสอน 
สําหรับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง และมีการทดสอบกอน
เรียนในครั้งที่ 1 ทดสอบหลังเรียนในครั้งสุดทาย พรอมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจจากการเรียนการสอนในครั้งนี ้
     จากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวา
นักศึกษามีคะแนนการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น แตมี
ขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอน คือ เนื้อหามากเกินไป เวลา
เรียน 3 ชั่วโมงเรียนทุกวัน 10 วัน นานเกินไป จํานวน
นักศึกษาตอหองมากเกินไป  
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยประเมินโดยภาพรวม ซึ่งคะแนน

คั ด นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม
ประจําปการศึกษา 
2557 
3 . 1 -5  คํ า สั่ ง สอบ
สัมภาษณนักศึกษา
ใหม 
3.1-6 คําสั่งสอน
ปรับพื้นฐาน
นักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2557 
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หลังเรียนมากกวากอนเรียน แตไมไดจําแนกเปนคณะและ
สาขาวิชา  และอาจารยผูสอนปรับพื้นฐานลงความเห็นวาในป
การศึกษาถัดไปควรปรับพื้นฐานตามความเหมาะสมแตละ
คณะ เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เห็นควรปรับ
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร  และวิชาเคมี เปนตน 

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

การควบคุม ดูแล ใหคาํปรึกษาแกนกัศึกษาปริญญาตร ี
      มีระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา โดยเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดในคูมืออาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
และมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษา 
     อาจารยที่ปรึกษาไดนัดนักศึกษาในชั่วโมง homeroom ทุก
วันพุธ ของสัปดาห เวลา 14.50 น. ถึง 16.30 น. เพื่อให
คําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ตามคูมือ เชน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษามีการสอบถามขอมูล
นักศึกษาจากอาจารยผูสอนเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา  และนักศึกษาสามารถปรึกษานอกเหนือจาก
ชั่วโมง homeroom โดยชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค เชน ไลนกลุม 
และเฟสบุคเฉพาะกลุม  
     จากท่ีอาจารยพบนักศึกษาในชั่วโมง homeroom ไดมีการ
ติดตามผลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาเฉพาะราย เชน นักศึกษาที่
ไมไดเรียนตามแผนในหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ไมเปนไปตามแผนได และสําหรับนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมนอยกวา  2.00 สามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกท่ี 
ทําใหเกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นได เปนตน 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
      ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรประชุม
วางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ไดรับผลการประเมินศักยภาพนักศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย และจัด
ประชุมเพื่อวางแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดโครงการอบรม
เพื่อสงเสริมทักษะและประสบการณใหมๆ ใหกับนักศึกษา 

3.2–1 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 
3.2–2 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัต ิ
การเลเทกซ 
3.2–3  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
Microsoft Excel 
และ Microsoft 
PowerPoint 
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ดังนี้ 
1) โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (Sci&Tech 2015) วิทยากรที่มี
ประสบการณ มาใหความรูทางดานทักษะการใชชีวิต 
การปรับตัว ในรั้วมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลเทกซ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถพิมพเอกสารทางวิชาการโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเลเทกซ 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MS Excel & MS 
PowerPoint เพื่อสามารถนําไปประยุกตเพื่อใชในการ
นําเสนอผลงาน การคํานวณและวิเคราะหขอมูล  

4) โครงการฝกปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพรอมเพื่อการ
สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการใชสอบ TOEIC 
และเพิ่มความมั่นใจในการทําขอสอบ TOEIC สามารถ
นําความรูและเทคนิควิธีการไปใชประโยชนไดจริง  

      ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับ
อาจารยผูสอน พิจารณาผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมขอมูลสําหรับจัดทํา
แผนงาน โครงการ ก ิจกรรมตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจําป พ.ศ.2559  

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

ขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2557 เปนดังนี้ 
ป พ.ศ. 
ที่รับเขา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวน
สําเร็จ 

คาง
จบ 

ออก
กลางคัน 

2555 43 - - 12 
2556 48 - - 22 
2557 50 - - 19 

อัตราการคงอยู 
    นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 72.09 
    นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 51.17 
    นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 62.00 

     อาจารยประจําหลักสูตรไดทําการชี้แจงใหอาจารยผูสอน 
อาจารยที่ปรึกษารับฟงปญหาของนักศึกษาทั้งดานการเรียน
และดานปญหาสวนตัว ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน 
รวมถึงสื่อทางดานโซเชียลดวย เพื่อจะไดชวยใหนักศึกษาคง

3.3–1 รายงานผล
การประเมินการ
เรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 1-2 
3.3–2 เว็บไซต
สํานักงานสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
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อยูไดตลอดหลักสูตร 
การสําเร็จการศึกษา 
     นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
หลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
ดังนี้  
1. นักศึกษามีความพอใจตออาจารยผูสอน  
2. นักศึกษามีความพอใจตอสภาพแวดลอมการเรียนการสอน 
3. นักศึกษามีความพอใจตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. นักศึกษามีความพอใจตอการวัดและการประเมินผล 
5. นักศึกษามีความพอใจตอการเรียนรูตามหลักสูตรได

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน  
        สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาอยูในระดับดี และการรองเรียนของนักศึกษา
ไมม ี
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (ถามี) : - 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา) 
ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่
เริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 

จํานวน - - - - - 

รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน      
จํานวน      
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน      

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
 (ควรอธิบายเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหลักสูตร)  
ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
วันที่สํารวจ 29 กรกฎาคม 2558 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 
1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 2 100 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ (ตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษา) 2 100 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

2 100 
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4. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ   
7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
8. จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร   

 
การวิเคราะหผลท่ีได 
  

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีคาคะแนน 5 ดานอยูที่ 4.73 (ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี) มีผลรวมของคาคะแนนดานที่ 6 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
อยูท่ี 4.92 

 
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 2.2 – 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและระดับคะแนนภาวการณมีงานทํา   
                                                    ของบัณฑิตภายใน 1 ป ปการศึกษา 2557 
     
สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.73 
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.87 
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รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 2.1 – 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและระดับคะแนนภาวการณมีงานทํา   
                                                    ของบัณฑิตภายใน 1 ป ปการศึกษา 2557 
     
สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
จุดแข็ง  - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่เปาหมายใหมากขึ้น  
2. สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ 
3. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   - 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
3.1 การรับนักศึกษา 2 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2 
 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
3.1-1 บันทึกการประชุม (กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา,แนวทางในการแกไขปญหา) 
3.1-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยผูออกขอสอบรายวิชาพื้นฐาน 
3.1–3 ตามคุณสมบัติ มคอ.2 
3.1-4 คําสั่งคุมสอบคัดนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 
3.1-5 คําสั่งสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม 
3.1-6 คําสั่งสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557 
3.2–1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.2–2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเลเทกซ 
3.2–3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการMicrosoft Excel และ Microsoft PowerPoint 
3.3–1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2 
3.3–2 เว็บไซตสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5) 
 
รหัสรุนกลุม : 554254 (ชั้นปที่ 3) 

รหัส ชื่อวิชา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบียน สอบผาน 
1/2557                 

3563110 
การเปน
ผูประกอบการ 

0.00 0.00 0.00 14.29 35.71 25.00 25.00 0.00 - - - - - - 28 28 

4000312 
อาหารและ
โภชนาการ
เบื้องตน 

100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 2 2 

4572402 วิธีเชิงตัวเลข 26.67 16.67 20.00 13.33 10.00 10.00 3.33 0.00 - - - - - - 30 30 

4572601 
โปรแกรม
สําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร 

16.67 3.33 20.00 10.00 26.67 20.00 3.33 0.00 - - - - - - 30 30 

4573001 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
คณิตศาสตร 

13.33 20.00 16.67 26.67 10.00 13.33 0.00 0.00 - - - - - - 30 30 

4573301 
พีชคณิต
นามธรรม 

10.00 10.00 23.33 16.67 23.33 10.00 6.67 0.00 - - - - - - 30 30 

4573401 คณิตวิเคราะห 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 6.67 50.00 13.33 - - - - - 20.00 30 20 

4583301 
การวิเคราะหการ
ถดถอย 

7.14 0.00 3.57 17.86 17.86 28.57 14.29 3.57 - - - - - 7.14 28 25 

2/2557                 

2000306 
ศิลปะใน
ชีวิตประจําวัน 

0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 2 2 
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รหัส ชื่อวิชา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบียน สอบผาน 

4134706 
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

53.33 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 20.00 - - 30 24 

4571202 
หลักการ
คณิตศาสตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 - - - - - - 5 2 

4573403 ทฤษฎีกราฟ 0.00 0.00 10.34 10.34 6.90 31.03 31.03 10.34 - - - - - - 29 26 
4573405 ตัวแปรเชิงซอน 3.45 0.00 0.00 0.00 6.90 10.34 27.59 51.72 - - - - - - 29 14 

4574901 
สัมมนา
คณิตศาสตร 

0.00 10.00 3.33 6.67 3.33 0.00 0.00 0.00 - - - 73.33 - 3.33 30 7 

4582202 คณิตสถิติศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00 15.00 - - - - - 55.00 20 6 

4583305 
การออกแบบการ
ทดลอง 

17.39 4.35 21.74 13.04 26.09 13.04 4.35 0.00 - - - - - - 23 23 

4663301 
การจัดการและ
บํารุง รักษาระบบ
คอมพิวเตอร 

6.67 6.67 26.67 23.33 26.67 10.00 0.00 0.00 - - - - - - 30 30 

4863213 ไอศกรีม 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 25 25 

4864214 
อาหารเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 

60 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5 5 

 

 

 

รหัสรุนกลุม : 564254 (ชั้นปที่ 2) 

รหัส ชื่อวิชา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบียน สอบผาน 
1/2557                 

1500304 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 12.50 12.50 - - - - - 12.50 7 6 
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รหัส ชื่อวิชา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบียน สอบผาน 

1500311 
ภาษาญี่ปุนเพื่อการ
สื่อสาร 

80.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5 5 

1500313 
ภาษามาเลยเพ่ือ
การสื่อสาร 

71.43 21.43 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 14 14 

2500309 
เรียนรูคุณธรรมนํา
ชีวิตพอเพียง 

0.00 59.26 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 3.70 - - - 27 26 

4000307 
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

7.41 14.81 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 3.70 - - - - - - 27 26 

4571202 
หลักการ
คณิตศาสตร 

3.70 0.00 14.81 14.81 11.11 29.63 22.22 3.70 - - - - - - 27 26 

4571402 แคลคูลัส 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 25.00 - - - - - - 4 3 
4572301 พีชคณิตเชิงเสน 3.70 3.70 7.41 7.41 22.22 14.81 7.41 11.11 - - - - - 22.22 21 18 
4572401 แคลคูลัส 3 8.70 0.00 17.39 13.04 21.74 21.74 13.04 4.35 - - - - - - 23 22 

4582201 
ความนาจะเปน
และสถิต ิ

18.52 11.11 3.70 22.22 14.81 22.22 3.70 0.00 - - - - - 3.70 26 26 

2/2557                 

1000308 
กีฬาและการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

47.83 39.13 4.35 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 - - - - - 4.35 23 22 

2500301 
พฤติกรรมมนุษย
กับการพัฒนาตน 

12.50 56.25 18.75 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 16 16 

2500308 
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น 

0.00 15.38 57.69 23.08 3.85 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 26 26 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3.85 23.08 34.62 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 26 26 

4000311 
อนามัยการเจริญ
พันธุ 

0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 3 3 

4572201 ทฤษฎีจํานวน 11.54 3.85 3.85 11.54 19.23 7.69 42.31 0.00 - - - - - - 26 26 
4573402 สมการเชิงอนุพันธ 3.85 0.00 19.23 0.00 11.54 7.69 46.15 7.69 - - - - - 3.85 26 23 
4582202 คณิตสถิติศาสตร 7.69 3.85 7.69 7.69 11.54 7.69 23.08 0.00 - - - - - 30.77 26 18 
4863208 อาหารวาง 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 9 9 
4863209 อาหารจานดวน 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 7 7 
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รหัสรุนกลุม : 574254 (ชั้นปที่ 1) 

รหัส ชื่อวิชา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบียน 
สอบ
ผาน 

1/2557                 

1500303 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

5.00 5.00 15.00 17.50 35.00 7.50 7.50 5.00 - - - - - 2.50 37 34 

2500302 วิถีไทย 32.50 12.50 20.00 17.50 5.00 2.50 2.50 5.00 - - 2.50 - - - 40 37 

2500311 อาเซียนศึกษา 0.00 12.20 24.39 19.51 29.27 4.88 2.44 7.32 - - - - - - 41 38 

4000306 
การคิดและการ
ตัดสินใจ 

10.26 17.95 28.21 15.38 10.26 10.26 5.13 2.56 - - - - - - 39 38 

4131005 ฟสิกสพื้นฐาน 5.00 2.50 5.00 5.00 7.50 17.50 37.50 15.00 - - - - - 5.00 40 32 

4131006 
ปฏิบัติการฟสิกส
พ้ืนฐาน 

12.50 20.00 12.50 20.00 5.00 17.50 7.50 5.00 - - - - - - 40 38 

4571401 แคลคูลัส1 1.69 5.08 1.69 1.69 10.17 8.47 22.03 22.03 - - 1.69 - - 25.42 59 30 
2/2557                 

1500301 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

0.00 5.41 13.51 51.35 10.81 2.70 8.11 0.00 - - 5.41 - - 2.70 37 34 

4211105 เคมีพื้นฐาน 0.00 0.00 5.41 10.81 27.03 35.14 13.51 0.00 - - - - - 8.11 37 34 

4211106 
ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน 

0.00 2.70 8.11 27.03 48.65 2.70 5.41 0.00 - - 2.70 - - 2.70 37 35 

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 0.00 28.57 54.29 8.57 2.86 2.86 0.00 0.00 - - - - - 2.86 35 34 

4331106 
ปฏิบัติการชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

2.86 94.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 - - - - - - 35 34 

4571401 แคลคูลัส 1 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 15.79 42.11 26.32 - - 5.26 - - 5.26 19 12 
4571402 แคลคูลัส 2 11.76 5.88 5.88 17.65 29.41 17.65 5.88 0.00 - - - - - 5.88 17 16 

4611301 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 

0.00 8.11 10.81 29.73 27.03 8.11 5.41 0.00 - - 5.41 - - 5.41 37 34 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1 สาระ
ของ
รายวชิาใน
หลักสูตร 

   การออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   กรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตร ดังนี้ 

- การสํารวจกลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสีย) 
- ขออนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- แตงตั้งกรรมการดําเนินงานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (อาจารย ศิษยเกา ผูใช

บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ) 
- จัดทํารางหลักสูตรและกํากับใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- วิพากยหลักสูตร 
- สงรางหลักสูตรนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (คณะ สภาวิชาการ  

สภามหาวิทยาลัย) 
- พิจารณารับรองหลักสูตร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

     ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรยังไมถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร และมีแผนในการ 
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในปการศึกษา 2559  และหลักสูตรได ดําเนินการตาม 
กระบวนการของระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ดังนี้ 
1.  หลักสูตรไดประชุมและวางแผนปฏิบัติราชการ  ในรายละเอียดโครงการกิจกรรม 
เกี่ยวกับ การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรจะมีรอบการสําเร็จการ      
ศึกษาและมีบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาตามแผนเมื่อสิ้นปการศึกษา 2559 และวางแผนในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสํารวจกลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนได สวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษย เก า 
ซึ่งโครงการ/กิจกรรมนี้ จะบรรจุอยูภายใต แผนปฏิบัติ ราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของหนวยงาน (สาขาวิชาคณิตศาสตร)  
2.  กรรมการหลักสูตรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยีนการสอนในแตละรายวิชา 
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ไมต่ํากวารอยละ 25 ของวิชาที่ เปดสอน) ทั้งภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 และ อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อ ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรในการประชุม  
3.  กรรรมการหลักสูตรสรุปและรับทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และใน
แตละรายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งอาจารยผูสอนไดเสนอแนะ และชี้แจงใหทราบถึงปญหาแนว
ทางแกไขหรือปรับปรุงเบื้องตน รวบรวมขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเมื่อ
ครบรอบ 5 ป (ในปการศึกษา 2559)  และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนระบบ
และกลไกแนวคิดการออกแบบหลักสูตรขางตน 
     
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  
     การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและมีศักยภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณทางสังคมและเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร การวิจัย 
พรอมทั้งสามารถแกปญหาและนําความรูไปประยุกตใช จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเนน
เนื้อหาวิชาประยุกต อาทิ รายวิชาทางสถิติ คอมพิวเตอร และโปรแกรมประยุกตตางๆ และ

5.1–1 
มคอ.2 
5.1–2 
ทวนสอบ 
5.1-3 
มคอ.3 
5.1-4 
มคอ.5 
5.1-5 
บันทึกการ
ประชุม 
ทวนสอบ 
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วิชาสมการเชิงอนุพันธไดนํางานวิจัยมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเห็นการ
ประยุกตใชทฤษฎีบท 

5.2 การ
วางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 
     กรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการกําหนดผูสอน  โดยมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
ผูสอนที่มีความชํานาญ และมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนที่
หลากหลาย ทั้งความรูและประสบการณและภาระหนาที่ของอาจารย และหลักสูตรจัดสง
รายชื่อผูสอนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการการจัดการตารางเรียนตารางสอน 
     กํากับติดตามและตรวจสอบการจัดแผนการเรียนรู (มคอ.3) และกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 
 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3, 5 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน 

- กรรมการหลักสูตรมีการกําหนดวันจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3) กอนเปดภาค
เรียนในแตละรายวิชา และมีกรรมการหลักสูตรกํากับติดตามและตรวจสอบการทํา 
มคอ.3  

- ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) ตามรายละเอียดของแตละรายวิชา และแผน
ในการพัฒนาผลการเรียนรูของแตละรายวิชาสอดคลองกับรายละเอียดที่กําหนดไว 
ใน มคอ.2 

- ในการประชุมเพื่อติดตามในผูสอนจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3) กอนเปดภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) โดย
กรรมการหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนเพื่อปรับรายละเอียด มคอ.3 ใหเปนไปตาม
เกณฑ เชน ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนให สอดคลองกับการพัฒนาผล
การเรียนรูทั้ง 5 ดานของแตละรายวิชาที่กําหนดไวใน มคอ.2 

- เมื่อทบทวนจากกรรมการหลักสูตร และปรับปรุงแผนการเรียนรู แลวผูสอนจัดสง
แผนการเรียนรู (มคอ.3) ตอกรรมการหลักสูตรกอนเปดภาคการศึกษาทั้ง ภาค
เรียนที่ 1 และ 2 พรอม  upload แผนการเรียนรู ไปยังระบบจัดเก็บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัย  และในสัปดาหแรกที่
เปดภาคการศึกษา กรรมการหลักสูตรกําหนดใหผูสอนชี้แจงรายละเอียดแผนการ
เรียนรู (มคอ.3) เพื่อใหผูเรียนไดทราบรายละเอียด 

    การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      นํางานวิจัยของอาจารยผูสอนมาบูรณาการการเรียนการสอน ในรายวิชาสมการเชิง
อนุพันธและรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

5.2–1 
มคอ.3  
5.2–2 
มคอ.7 
 

5 . 3  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    หลักสูตรไดมีการประเมินผลการเรียนรู 3 ประการ คือ 1) การประเมินผลนักศึกษา

5.3–1 
มคอ.5 
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ผูเรียน เพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 2) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จน
เกิดการเรียนรู 3) การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร  
     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้ 
1. กําหนดรายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู พรอมทั้งจัดอาจารยผูสอน
โดยกําหนดใหแตละรุนของนักศึกษา ไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 รายวิชา ซึ่ง
แตละรายวิชาจะมีอาจารยผูสอนไมต่ํากวา 2 ทาน เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
เชน การออกขอสอบ การสอน และการตัดเกรด อีกทั้งในรายวิชาที่เนื้อหาใกลเคียงกัน ก็มี
การจัดในลักษณะแบบเดียวกัน และรวมกันกําหนดรายละเอียดเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 5 ดาน ใน มคอ.3  
2. อาจารยผูสอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาหแรกของการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา และดําเนินการจัดการเรียนการสอนประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และแจงใหนักศึกษาทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด 
3. กรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) พรอมรายงาน
ทวนสอบรายวิชาของกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติ 
ของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน และรวบรวมขอมูลเพื่อใช สําหรับใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศกึษา 2558  
 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. มีการกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษาทราบ โดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
ชี้แจงเกณฑการประเมิน  
2. มีการผลประเมินการเรียนรูโดยใช ตามสภาพจริงเชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  
งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติ งานเพื่อสะทอนการ
ปฏิบัติงานจริง 
3.  มีการกํากับวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ (ขอสอบ ชิ้นงาน 
รายงาน) ที่ใช ในการประเมนิ  
เชน มีคณะกรรมการวิเคราะหขอสอบ  
4.  มีการกําหนดการประเมินการตัดเกรดชัดเจนสอดคลองกับเกณฑ ที่กําหนดตั้งแตแรก มี 
ขอมูลหลักฐานหรือขอมูลที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดชัดเจน      
 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.7) 

- หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรมี การประเมินการจัดการเรียน

5.3–2  
คําสั่งเขา
รวมงาน 
40 ป 
5.3-3 
บันทึกการ
ประชุม () 
5.3-4 
มคอ.3  
5.3-5 
มคอ.7 
5.3-6 
ทวนสอบ 
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การสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยจัดชี้แจงอาจารย ถึง
รายละเอียดและกําหนดการจัดสงกลาว กําหนดใหจัดสงแบบรายงานผลการเรียน
การสอน มคอ.5 หลังสิ้นสุดป ภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  

- อาจารย ผูสอนดําเนินการจัดทํารายละเอียดรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 จัดสงให กรรมการหลักสูตรพิจารณา
กอน upload ในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย  

- กรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 ทุกราย    
วิชา สรุปปญหาที่ เกิดขึ้น แนวทางการแกปญหาที่ อาจารย ผูสอนชี้แจง และ
รายละเอียดของผลการประเมินผูเรียน ตรวจสอบความผิดปกติ ของการวัดผล
ประเมินผลแตละรายวิชา จัดทํา รวบรวมขอมูลในแตละภาคการศึกษา 

       
          ในปการศึกษา 2557 หลักสูตร ไดรวมกันประชุมเพื่อจัดทํารายงานผลการบริหาร 
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 กํากับ และติดตามผลเปนระยะตามระบบและกลไกรวมถึง
รวมกันพิจารณาวิเคราะหผลการประเมินในแตละรายวิชา  
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5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/
หลักฐาน 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
1 .  อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80  มี ส ว น ร ว ม ในก า ร
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง แ ผ น 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

1. การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา 2557 
2. การพิจารณาผูสมัครเขาศึกษาตอ 
3. การประชุมการจัดตารางเรียน/รายวิชาที่เปด
สอน 
4. การประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร/
อาจารยผูสอน 

รายงาน
การประชุม 

 

 

2 .  มี ร ายละ เอี ยดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
ที่ ส อดคล อ งกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรื อมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง 2555 (มคอ.2) ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กพ. 2555 และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ 
เมื่อวันที่ 11 พค. 2555 

หลักสูตร 
มคอ.2 

  

3 .  มี ร ายละ เอี ยดของ
รายวิชา และรายละเอียด
ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

มี มคอ.3  ครบทุกรายวิชา มคอ.3  

 

4. จัดทํารายงานผลการ
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 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เ ป ด ส อ น ใ ห ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

มี มคอ.5  ครบทุกรายวิชา มคอ.5   

5. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร

มี มคอ.7 ปการศึกษา 2557      
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/
หลักฐาน 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา 
6 .  มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐ านผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถามี) อยาง
น อ ย ร อ ย ล ะ  25 ข อ ง
รายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

มีคณะกรรมการการทวนสอบ รายวิชาในหลักสูตร
จํานวน 12 วิชาในปการศึกษา 2556 และ 12 วิชา
ในปการศึกษา 2557 รวมเปน 24 วิชา จากทั้งหมด 
47 วิชา คิดเปนรอยละ 51.06 และมีการรายงานผล
การทวนสอบ 
 

รายงาน
การทวน
สอบ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

มีการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
ไดแก วิชาสมการเชิงอนุพันธ การวิเคราะหการ
ถดถอย  
 

มคอ.3   

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุก
คน ไดรับการปฐมนิ เทศ
หรือคําแนะนําด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2557 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรใหม และมีการแนะนํารายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร และบทบาทภาระหนาที่ของ
อาจารยประจําหลักสูตร อาทิภาระงานดานการสอน 
ดานการพัฒนานักศึกษา  ดานการวิจัย ดานบริการ
วิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการ
พัฒนาตนเอง และงานอื่นๆ อีกท้ังมีการอบรม
เกี่ยวกับประกันหลักสูตร 

คําสั่ง
แตงตั้ง

กรรมการ
ประจํา

หลักสูตร 

 - 

9. อาจารยประจํ าทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง 

อาจารย ประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทา ง 
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ มีรายละเอียดดังน ี้ 
1. ผศ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี ไดรับตําแหนงทาง
วิชาการในป 2557 
2.อาจารยอดีศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง ไดเขาประชุม
วิชาการบริสุทธิ์และประยุกตประจําป 2558  
3. อาจารยจิราภรณ กวดขัน อาจารยสานิตย ฤทธิ์
เดช และอาจารยธีรพล บัวทอง ไดเขาอบรม

คําสั่งไป
ราชการ 
คําสั่งรวม
โครงการ 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/
หลักฐาน 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
โครงการเชิงปฏิติการผลิตหนังสือ/ ตํารา ดาน
วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการเชิง
ปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินเชิงคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
5.อาจารยจิราภรณ กวดขัน อาจารยอดิศักดิ์ เด็น
เพ็ชรหนอง อาจารยสานิตย ฤทธิ์เดช เขารวม
โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. อาจารยประจําหลักสูตรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารยเพื่อ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 
 

10. จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ ามี )  ได รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป 

ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน ไมขอรับประเมิน 

11. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ยังไมมีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ไมขอรับประเมิน 

12. ระดับความพึงพอใจ
ของผู ใ ช บัณฑิตที่ มี ต อ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ยังไมมีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ไมขอรับประเมิน 

รวมตัวบงชี้ที่ประเมินในปนี้ 9   
จํานวนตัวบงชี้ที่เปนไปตามเกณฑเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5  5   

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ที่เปนไปตามเกณฑ 100   
จํานวนตัวบงชี้ที่เปนไปตามเกณฑทั้งหมด 9   
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/
หลักฐาน 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
รอยละจํานวนตัวบงชี้ที่เปนไปตามเกณฑทั้งหมด 100   
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

4573401 คณิตวิเคราะห 1/2557 มีนักศึกษา
ถอน 
จํานวนมาก 

ตรวจสอบจากการทวนสอบ
พบวานักศึกษามีความรู
พื้นฐานคณิตศาสตรนอย
และไมมีการทบทวนเน้ือหา 

เน่ืองจากไดคะแนนสอบกลาง
ภาคตํ่าสาเหตุสวนหน่ึงอาจมา
จากการมีความรู พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในระดับตํ่ากวา
อุดมศึกษาไมเพียงพอ 

ปรับวธีิการสอน สอนใหชาลง
กวาเดิม เพิ่มตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวยตัวเอง
มากขึ้น 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2557 มีนักศึกษา
ถอน 
จํานวนมาก 

ตรวจสอบจากการทวนสอบ
พบวานักศึกษามีความรู
พื้นฐานคณิตศาสตรนอย
และไมมีการทบทวนเน้ือหา 
 

นักศึกษามีความรู พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในระดับตํ่าและไมมี
การทบทวน 

อาจารยผูสอนจัดบรรยากาศ
ในช้ันเรียนใหนาเรียน เพื่อเปน
การกระตุนใหนักศึกษามีความ
สนใจ และมีความกระตือรือรน 
ในการเรียนมากข้ึน ปรับ
วิธีการสอน สอนใหชาลง
กวาเดิม เพิ่มตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวยตัวเอง
มากข้ึน 

4573405 ตัวแปรชิงซอน 2/2557 มีเกรดอยูใน
ระดับ E 
จํานวนมาก 

ตรวจสอบจากการทวนสอบ
พบวานักศึกษามีความรู
พื้นฐานคณิตศาสตรนอย
และไมมีการทบทวนเน้ือหา 
 

- เน่ืองจากนักศึกษามีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส 1 
แคลคูลัส 2 และความรูทาง
คณิตศาสตรอื่น ๆ คอนขางนอย 
สังเกตไดจากการซักถามใน
หองเรียน 
- นักศึกษาไมคอยทบทวนการ

ปรับวธีิการสอน สอนใหชาลง
กวาเดิม เพิ่มตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวยตัวเอง
มากขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

เรียนเลย สังเกตไดจากการ
ซักถามเน้ือหาที่เคยสอนมาแลว 
นักศึกษามักจะ ตอบไมได
แบบฝกหัดที่มีในเอกสาร
ประกอบการสอน และที่ให
เพิ่มเติม นักศึกษาจะไมทําจะรอ
ใหอาจารยผูสอนเฉลย อยาง
เดียว 

4574901 สัมมนา 
             คณิตศาสตร 

2/2557 มีเกรดอยูใน
ระดับ I 
จํานวนมาก 

พิจารณาจากเลมรายงานที่
นักศึกษาสง 

การจัดทํารูปเลมของนักศึกษายัง
ตองมีการ แกไขเปนสวนใหญ 

อาจารยควรชี้แจงรายละเอียด
การสอนและเกณฑการให
คะแนนใหนักศึกษาเขาใจอยาง
ชัดเจน และให นักศึกษา
ปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา
อยางเครงครัด 
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รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา (กรณีที่ไมไดเปดสอน นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
[รหัสวิชา] 

[ชื่อวิชาภาษาไทย] 
   

[รหัสวิชา] 
[ชื่อวิชาภาษาไทย] 

   

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน มาตรการแกไข 

[รหัสวิชา] 
[ชื่อวิชาภาษาไทย] 

- - - - 

[รหัสวิชา] 
[ชื่อวิชาภาษาไทย] 

- - - - 

 
คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นํามาจากมคอ.5 แต
ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
กลุม 554254  
3563110 การเปนผูประกอบการ 1/2557 -   

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 1/2557 4.27   
4572402 วิธีเชิงตัวเลข 1/2557 4.05  - 
4572601 โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณิตศาสตร 
1/2557 4.19  ปรับวิธีการสอน สอน

ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4573001 ภาษาอังกฤษสําหรับ
คณิตศาสตร 

1/2557 4.29  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
4573301 พีชคณิตนามธรรม 1/2557 4.03  - 
4573401 คณิตวิเคราะห 1/2557 4.20  ปรับวิธีการสอน สอน

ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4583301 การวิเคราะหการถดถอย 1/2557 4.28  เพิ่มการฝกทําแบบฝก 
หัดดวยตัวเอง ทําเป
นกลุม เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดและมี
ความ กระตือรือรนใน
การเรียน 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 2/2557 -   
4134706 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 2/2557 4.47   
4571202 หลักการคณิตศาสตร 2/2557 4.48  ปรับวิธีการสอน สอน

ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน เพิ่ม
แบบฝกหัด การบาน 
และกิจกรรมใน
หองเรียน 

4573403 ทฤษฎีกราฟ 2/2557 4.29  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมาก 

4573405 ตัวแปรเชิงซอน 2/2557 4.43  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4574901 สัมมนาคณิตศาสตร 2/2557 4.28  เพิ่มเวลาการนําเสนอ
ความกาวหนาและ
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
การสอบเพื่อกระตุน
ใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดและมี
ความ กระตือรือรนใน
การเรียน 

4582202 คณิตสถิติศาสตร 2/2557 4.67  เพิ่มการฝกทําแบบฝก 
หัดดวยตัวเอง ทําเปน  
กลุม เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดกระบวน 
การคิดและมีความ 
กระตือรือรนในการ
เรียน 

4583305 การออกแบบการทดลอง 2/2557 4.35  เพิ่มการฝกทําแบบฝก 
หัดดวยตัวเองทําเปน 
กลุม เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดกระบวน 
การคิดและมีความ 
กระตือรือรนในการ
เรียน 
 

4663301 การจัดการและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร 

2/2557 3.85  กําหนดสถานการณใน
การปฏิบัติ ใหสามารถ
นําไปใชกับชีวิตจริงได
และใหนักศึกษาได      
คนควาหาขอมูลมาก 
ยิ่งขึ้น 

4863213 ไอศกรีม 2/2557 4.58   
4864214 อาหารเพ่ือการประกอบอาชีพ 2/2557 4.71   
กลุม 564254  
1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1/2557    
1500311 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1/2557    
1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 1/2557 -   
2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิต

พอเพียง 
1/2557 4.20   

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 1/2557 4.32   
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
4571202 หลักการคณิตศาสตร 1/2557 4.48  ปรับวิธีการสอน สอน

ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน เพิ่ม
แบบฝกหัด การบาน 
และ กิจกรรมใน
หองเรียน 

4571402 แคลคูลัส 2 1/2557 4.47  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน  
 

4572301 พีชคณิตเชิงเสน 1/2557 3.99  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4572401 แคลคูลัส 3 1/2557 4.00  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4582201 ความนาจะเปนและสถิติ 1/2557 4.59  เพิ่มการอภิปรายกลุม
ยอยและจัดการเรียน
การสอนเปนกลุมเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษา
เกิดกระบวนการคิด 
และกระตือรือรน 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

2/2557 4.75   

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2/2557 -   
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 2/2557 4.42   
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 2/2557 -   
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 2/2557 4.47   
4572201 ทฤษฎีจํานวน 2/2557 4.45  ปรับวิธีการสอน สอน

ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

4573402 สมการเชิงอนุพันธ 2/2557 4.53  ปรับวิธีการสอน สอน
ใหชาลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
คนควาดวยตัวเอง 

4582202 คณิตสถิติศาสตร 2/2557 4.50  เพิ่มการฝกทํา
แบบฝกหัดดวยตัวเอง 
ทําเปนกลุมเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษา
เกิดกระบวนการคิด
และมีความกระตือ   
รือรนในการเรียน 

4863208 อาหารวาง 2/2557 4.68   
4863209 อาหารจานดวน 2/2557 4.57   
กลุม 574254  
1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2557 -   
2500302 วิถีไทย 1/2557 -   
2500311 อาเซียนศึกษา 1/2557 4.55   
4000306 การคิดและการตัดสินใจ 1/2557 4.05  - เพิ่มแบบฝกหัด 

การบาน และ 
กิจกรรมในหองเรียน 
 - ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันและสอดคลองตอ
เหตุการณบานเมือง 

4131005 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1/2557 4.21   
4131006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1/2557 4.34   
4571401 แคลคูลัส 1 1/2557 4.84  อาจารยผูสอนจัด

บรรยากาศในชั้นเรียน
ใหนาเรียน เพื่อเปน
การกระตุนให
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม/ีระดับ ไมมี 
นักศึกษามีความสนใจ 
และมีความ
กระตือรือรน ในการ
เรียนมากขึ้น ปรับ
วิธีการสอน สอนใหชา
ลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และให
นักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน 

1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2557 4.39   
4211105 เคมีพ้ืนฐาน 2/2557 4.10   
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2/2557 4.09   
4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 2/2557 4.19   
4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2/2557 4.24   
4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 4.17  ปรับวิธีการสอนใหชา

ลง ใหนักศึกษา
คนควาดวยตัวเองมาก
ขึ้น 

4571402 แคลคูลัส 2 2/2557 4.47  ปรับวิธีการสอนใหชา
ลงกวาเดิม เพิ่ม
ตัวอยาง และซักถาม 
ใหนักศึกษา คนควา
ดวยตัวเองมากขึ้น 

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2/2557 4.34   
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 แสดงผลการประเมินคุณภาพการสอนเปนภาคการศึกษา ดังนี้ 

รายการประเมิน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 
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รายการประเมิน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 
1.  ผศ.ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี     

ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

- ภาคการศึกษา 1/2557  สอน 12 คาบ/สัปดาห 4.332 4.073 
4.161 

- ภาคการศึกษา 2/2557  สอน 12 คาบ/สัปดาห 4.480 3.867 

2.  อาจารยมาศภินันท  พันธพิพัฒไพบูลย    
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 16  คาบ/สัปดาห 4.640 4.276 

4.458 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 16 คาบ/สัปดาห 4.778 4.262 

3.  อาจารยจิราภรณ  กวดขัน     
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 21.5 คาบ/สัปดาห 4.755 4.277 

4.456 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 21.5 คาบ/สัปดาห 4.786 3.950 

4.  ผศ.ดร. เลิศ  สิทธิโกศล     
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 16 คาบ/สัปดาห 4.235 3.959 

4.078 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 16 คาบ/สัปดาห 4.342 3.886 

5. อาจารยสายใจ  เพชรคงทอง     
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.842 4.014 

4.430 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 19  คาบ/สัปดาห 4.950 4.221 

6. อาจารยสานิตย  ฤทธิเดช     

ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

- ภาคการศึกษา 1/2557  สอน 16.5 คาบ/สัปดาห 4.443 4.122 
4.372 

- ภาคการศึกษา 2/2557  สอน 16 คาบ/สัปดาห 4.757 4.276 

7. อาจารยธีรพล  บัวทอง    
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.365 3.709 

4.074 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 17.5 คาบ/สัปดาห 4.800 3.981 

8. อาจารยศรัณยา  เฮงสวัสดิ์    
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.794 4.258 

4.336 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.680 3.775 

9. อาจารยปยธิดา  บุญสนอง     
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
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รายการประเมิน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 16 คาบ/สัปดาห 4.370 3.860 

4.255 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.660 4.000 

10. อาจารยอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง    
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.700 4.244 

4.432 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.822 4.214 

11. อาจารยพิรญาณ  ทิพากร     
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.360 3.990 

4.13 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน - คาบ/สัปดาห - - 

12. อาจารยสมิหลา  คีรีศรี    
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  
- ภาคการศึกษา 1/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.280 3.950 

4.152 
- ภาคการศึกษา 2/2557 สอน 20 คาบ/สัปดาห 4.900 4.050 

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับดี โดยได
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 4.278 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

 คุณธรรม จริยธรรม - ย้ําเรื่องการแตงกายใหถูกตองกับนักศึกษา
และการตรงตอเวลา 

- การติดตามประเมินผลรายบุคคลทําไดยาก 
- นักศึกษาบางคนขาดความ รับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย 
- สงงานไมตรงเวลา ที่กําหนด แกปญหาโดย 

ครูผูสอน ติดตามการสงงานของผูเรียน
อยางตอเนื่อง 

ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษา เปดโอกาสให
นักศึกษาไดอภิปราย วิ เคราะห  และ
นํ า เ ส น อ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพหรือให
นักศึกษาไดคนควา ทํารายงานในประเด็น
ที่เก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู - นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ทั ก ษ ะ แ ล ะ ข า ด ค ว า ม

กระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็นตาม

กระบวนการกลุม 

- นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห

นอย ควรฝกใหนักศึกษาเรียนรูอยางเขาใจ

- จัดใหมีการทดสอบที่หลากหลายในทุก

รายวิชา 

- แกปญหาโดย อาจารยผูสอนกระตุน

เตือนและ ทบทวนเนื้อหารายวิชา 

- อาจารยผูสอนเนนย้ําทัศนคติตอวิชา
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

มากกวาการทองจํา 

- นักศึกษาขาดการทบทวนบทเรียน ทําให

การเรียนการสอน ขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  อาจารยควรใหนักศึกษามีความ
กระตือรือรนในการเรียนใหมากขึ้น 

- นักศึกษาบางคนไมตั้งใจและไมรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับ มอบหมาย 

- นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานคณิตศาสตรที่
จําเปน 

คณิตศาสตรใหเห็นถึงความสําคัญและ

สามารถเชื่อมโยงกับศาสตรตาง ๆ ได 

 
 

ทักษะทางปญญา - นักศึกษาไมคิดไมตอบรอคําตอบท่ีถูกตอง
จากผูสอนเพียงอยางเดียว แกปญหาโดย
ควรกําหนดใหมีนักศึกษาแตละหองไมควร
เกิน 30 คนเพ่ือผูสอนจะสามารถจัดระบบ
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะหในการ
แกไขปญหา 

- นศ. มีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
นอย 

- นักศึกษาบางคนอานจับใจความ ยังไม
ถูกตอง 

- นักศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

- ใหคําแนะนําและทําความเขาใจคําวา 
“วิเคราะห” และฝกทําแบบฝกหัดอยาง
สม่ําเสมอและใหงานไปทําเปนการบาน 

- เพิ่มเติมแบบฝกหัดที่เปนกรณีศึกษา
โดยเฉพาะในสวนของการใชการ
วิเคราะห 

-  อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบขอมูล
และใหคําแนะนํา 

- อาจารยควรกระตุนให นศ. ไดรวมแสดง
ความคดิเห็นมากข้ึน 

- อาจารยพยายามซักถามและนํา เนื้อหา
ที่นักศึกษายังไมเขาใจ มาอธิบายอีกครั้ง
ใหทุกคนฟง พรอมกันในชั้นเรียน 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- เมื่อทํางานกลุมมีนักศึกษาบางสวนในแตละ
กลุมที่ไมใหความรวมมือในการทํางานจึง
แกปญหาโดยใหทางานคูหรือใหคะแนนเปน
รายบุคคล 

- หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมากไปอาจเกิด
การไมกระจายการทํางานทําใหมีความ
เหลื่อมล้ําในการทํางานและสรางความไม
พอใจกับนักศึกษาในกลุมอาจทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ไมดีนัก 

- ในกรณีทํางานกลุมจะสามารถติดตาม
ประเมินผลรายบุคคลไดยาก เนื่องจากเปน
การทํางานนอกหองเรียน 

- นักศึกษาบางคนไมใหความรวมมือและไม

- ในการมอบหมายงานเปนรายกลุม
กําหนดจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมท่ี
เหมาะสมและใหระบุงานในสวนที่แตละ
คนรับผิดชอบ 

- อาจารยติดตามความรับผิดชอบให
ชัดเจนไดยาก 

- อาจารยสรุปประเด็นใหกระชับ ชัดเจน
เร็วยิ่งขึ้น 

- รายกลุมควรจะมีการแบงงานใหแตละ
บุคคลใหชัดเจน 

- อาจารยกระตุน เตือนและทบทวน
เกณฑการประเมินผล 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษามีปฏิบัติสัมพันธในชั้นเรียน 
- หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมากไปอาจเกิด

การไมกระจายการทํางาน ทําใหมีความ
เหลื่อมล้ําในการทํางาน และสรางความไม
พอใจกับนักศึกษา ในกลุม อาจทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ไมดีนัก 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาบางสวนขาดความชํานาญในการ
ใชเทคโนโลยี 

- นักศึกษาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอรและ
การคนขอมูล 

- นักศึกษาใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารยัง
ไมถูกตอง 

- นักศึกษาบางคนอางอิงขอมูล จากแหลง
การเรียนรูสารสนเทศ ไมถูกตอง 

- นักศึกษาใชภาษาเพื่อการสื่อสารไมถูกตอง 

- มอบหมายใหนักศึกษาทําการคนควา
อยางสม่ําเสมอสอนวิธีการใชเบื้องตน 

- อาจารยเนนย้ําใหนักศึกษาคนหาขอมูล
ทางวิชาการทุกชนิดจากเว็บไซตที่
เชื่อถือไดเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของความถูกตองของขอมูล
โดยอาจารยกําหนดเปนเกณฑหนึ่งใน
การใหคะแนน 

- การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารยังมีไม
มากเพราะไมไดสอดแทรกใหนักศึกษา
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- อาจารย ชี้แนะนักศึกษาใหปฏิบัติอยาง 
ถูกตอง 

 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
บัณฑิตท่ีจบปการศึกษา 2557 จํานวน 2 คน 
ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเปนรอยละ 50 
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต เทากับ 4.73 
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 2.2 – 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและระดับคะแนนภาวการณมีงานทํา   
                                                    ของบัณฑิตภายใน 1 ป ปการศึกษา 2557 
     
การปฐมนิเทศอาจารยใหม  
 จํานวนอาจารยใหม 1 คน และไดรับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร การสอน และการวัดผล จํานวน 1 คน 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือใหเขารวม 
จํานวน สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย สายสนับสนุน 
โครงการประชุมสัมมนา 5 - มีแนวปฎิบัติที่ดีตามประเด็นความรูและได
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กิจกรรมท่ีจัดหรือใหเขารวม 
จํานวน สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย สายสนับสนุน 
แลกเปลี่ยนประสบการณมุงสู
การจัดการความรู 

รวบรวมความรูตามประเด็นความรูจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตนเองและมี
การจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพร
เปนลายลักษณอักษร 

โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

3 - ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับ
ใชกับหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตหนังสือ/ตํารา ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 1 

3 - ไดความรูเกี่ยวกบัการเสริมสรางคุณคาของ
หนังสือวิชาการและพัฒนาผลงานการ
เขียนหนังสือวิชาการและความรวมมือใน
การเขียน การผลิตและเผยแพรตํารา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตหนังสือ/ตํารา ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 2 

5 - ไดความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางคุณคาของ
หนังสือวิชาการและพัฒนาผลงานการ
เขียนหนังสือวิชาการและความรวมมือใน
การเขียน การผลิตและเผยแพรตํารา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

5 - มีความรูความเขาใจและสามารถเขียน
รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในได 

โครงการสัมมนาวางแผนเตรียม
ความพรอม โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตรสถิติ 

5 - ไดวางแผนเตรียมความพรอมดานบริหาร
จัดการ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
วางแผนการจัดทํางบประมาณประจําป 
2559 และไดสรุปปญหาและแนวทางแกไข
นักศึกษา E, W 

โครงการเสวนาเพื่อสงเสริม
อาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

3 - 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ ความสัมพันธของ
เอกสารผลงานทางวิชาการและ
กระบวนการสําหรับการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 
2. ไดพัฒนาทักษะการวางแผนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเสริมสรางความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(ประกันคุณภาพดานหลักสูตร) 

5 - สามารถนําไปใชในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร ใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกรอบ
นโยบาย หลักการ ที่ไดกําหนดไว 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือใหเขารวม 
จํานวน สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย สายสนับสนุน 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 - อาจารยมีความรูความเขาใจและทักษะ
เกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3 ถึง มคอ.7 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การติดตามการทวนสอบ การ
ประเมินการสอนของอาจารย
ผูสอนและการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

5 - สามารถใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตาง ๆ  
สามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เปาหมายในการผลิตบัณฑิตไดอยางมี
คุณภาพ 

โครงการฝกปฏิบัติการ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร
สายวิชาการ 

2 - ไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4 - ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ไดทราบถึงแหลงตรวจสอบเอกสารตละตัว
บงชี้และวิธีการจัดเก็บเอกสารอางอิง 
ประกอบ 

เขารวมประชุมวิชาการ
คณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต
ระดับชาติ 

3 - 
ไดหัวขอวิจัยและความรูใหมและสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาโครงงานได 
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สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับวิธีการสอน โดยใชวิธกีารสอนที่หลากหลาย 
2. ปรับการประเมิน โดยมีการทดสอบยอยมากขึ้น 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ผูสอนเนนย้ําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และรับผิดชอบตอการเรียนใหมากข้ึน 
2. ผูสอนมีการกํากับติดตามผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 
5.3 การประเมินผูเรียน 3 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.5 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
 5.1–1 มคอ.2 

5.1–2 ทวนสอบ 
5.1-3, 5.2–1, 5.3-4 มคอ.3  
5.1-4, 5.3–1 มคอ.5 
5.1-5 บันทึกการประชุม ทวนสอบ 
5.2–2, 5.3-5 มคอ.7 
5.3–2 คําสั่งเขารวมงาน 40 ป 
5.3-3 บันทึกการประชุม 
5.3-6 ทวนสอบ 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

นักศึกษามีความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรต่ํา ทําใหติด E และ 
W จํานวนมาก  
 

นักศึกษาไมสามารถเรียนตาม
แผนการเรียนไดเนื่องจากตองผาน
รายวิชาแกน 

มีการจัดติว สอนเสริมสําหรับ
นักศึกษากลุมนี้โดยเฉพาะเพื่อให
สอบผาน และสามารถเรียนใน
รายวิชาตอเนื่องได 

นักศึกษาเรียนไมผานรายวิชาตาม
แผนการเรียนในแตภาคการศึกษา
และตองลงทะเบียนซ้ํา  

อาจารยผูสอนมีภาระงานสอน
เพิ่มขึ้นจากแผนการสอนปกติ 

อาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาแนะนําเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียน เทคนิคการเรียน
และความรับผิดชอบตอการเรียน  

อาจารยผูสอนมีการลาออก การ
คงอยูของอาจารยไมเสถียร 

อาจารยผูสอนมีภาระงานสอน
เพิ่มขึ้น ทําใหตองมีการรวมกลุม
นักศึกษาสงผลใหจํานวนนักศึกษา
ตอกลุมเรียนมีมากเกินไป ดูแลไม
ทั่วถึง 

ประกาศรับอาจารยเพิ่มทดแทน
อาจารยที่ลาออก  
เพิ่มสวัสดิการ คาตอบแทน ความ
มั่นคงในอาชีพ 

การจัดเวลาเรียนชดเชยกรณี
จําเปน ทําไดยากเนื่องจาก
นักศึกษาและอาจารยมีตารางเวลา
เรียนที่แตกตางกัน 

อาจารยผูสอนจําเปนตองสรุป 
รายละเอียดของเนื้อหาสาระให
ครบตามแผนการสอน และลดการ
แสดงตัวอยางใหนอยลง  
 
 

จัดตารางเวลาในตารางสอน ให
นักศึกษา มีเวลาวางตรงกัน
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง  และ
ประกาศใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนา  เพื่อพรอมในการเรียน
ชดเชยกรณีจําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของ
อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
     กรรมการหลักสูตรไดประชุมรวมกับคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

6.1 – 1 
หลักฐานการ
ประเมินสิ่ง
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จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนรูใหอาจารยประจําหลักสูตร 
เชน การจัดสรรคอมพิวเตอรใหคนละ 1 ชุด และเปดโอกาสใหอาจารย
ประจําหลักสูตรสามารถเสนอใหจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความ
ตองการ โดยใหนักศึกษาและอาจารยมีสวนรวม เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
สํารวจความตองการของการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังอาจารยและ
นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อตอบสนองความตองการของอาจารยและ
นักศึกษา เชน สํารวจรายการจัดซื้อหนังสือเพื่อเขาหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธแหลงสืบคน/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแก
นักศึกษา และใหบริการคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตของคณะ
และมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 
    มีการเตรียมหองเรียนหองปฏิบัติการและสภาพแวดลอมดานการ
เรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด
ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรูวารสารวิชาการเพื่อการสืบคนที่เพียงพอ
และทันสมัยจัดพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค 
แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางานรวมกันมีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
     หลักสูตรมีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู โดยใหอาจารยเขาไปประเมิน ซึ่งภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู โดยใหนักศึกษาเขาไปประเมิน ซึ่งภาพรวมอยูในระดับด ี

สนับสนุนการ
เรียนรูของ
อาจารย 
6.1 – 2 
หลักฐานการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูของ
นักศึกษา 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 
จุดแข็ง - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1 อุปกรณสิ่งสนับสนุนในหองเรียน เชน พัดลม โตะ เกาอี ้ไมโครโฟน 
2 หนังสือแตละรายวิชามีจํานวนนอย 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ความสะอาดในหองเรียน 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 
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ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 2 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
 6.1 – 1 หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย 

6.1 – 2 หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็น

หรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

  

 
 

  

 
สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .................................. 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน  
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) กระบวนการประเมิน  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 
 

 

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

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 
แผนดําเนินงาน กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน หรือ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จ 

โครงการปรับความรู
พื้นฐานดาน
คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร 

- กรรมการหลักสูตร ดําเนินการแลวระหวางวันที่ 
16-30 มิถุนายน 2558 

 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯลฯ) 
 ไมมี 
2. ขอเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯลฯ) 
ไมมี 

3. กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  3.1  สงเสริมการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณาจารยในสาขาวิชา 
  3.2  สงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
  3.3  การพัฒนาในศาสตรเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เปดสอน 
 

แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับป 2558 
 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดวา 
จะสิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพื่อสรุป 
มคอ.5 ปการศึกษา 2/2557 และรับฟงขอเสนอแนะ 

ม.ิย. 2558 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหมวดวิชา
เฉพาะ เพ่ือชี้แจงรายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 และรับ
ฟงขอเสนอแนะ 

ส.ค. 2558 กรรมการประจํา
หลักสูตร 
 
 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพื่อสรุป 
มคอ.3 ปการศึกษา 1/2558 และรับฟงขอเสนอแนะ 

ม.ิย. 2558 
 

กรรมการประจํา
หลักสูตร 

สํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เม.ย. 2559 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

เตรียมความพรอมในจัดทําหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. พ.ค.2559 กรรมการประจํา
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แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดวา 
จะสิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

2559 หลักสูตร 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  ก.ค.2559 กรรมการประจํา

หลักสูตร 
 



บทที่ 2 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ
ภายในจํานวน 5 องคประกอบ จํานวน 12  ตัวบงชี้ ไดแก  
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
   4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
   4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน  
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร คณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
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องคประกอบที ่ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต ไมขอรับการประเมิน 
 

3 นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 

4 อาจารย 1.33 นอย 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.5 ดี 

6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 2 นอย 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที ่2 – 6 2.68 ปานกลาง 

 
หมายเหตุ 1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ.             
   ซึ่งการแปลผล จะเปนการอธบิายวา  

 
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 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.1 

 
  

ตัวบงชีท้ี่ 1.1.2 
 

  
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.3   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.4   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.5   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.6   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.7   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.8   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.10   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.11   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.12   

 
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 N/A 
 

N/A 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 N/A   
 

N/A 
 

ตัวบงชีท้ี ่3.1 2 3 

ตัวบงชีท้ี ่3.2 2 3 

ตัวบงชีท้ี ่3.3 2  2 

ตัวบงชีท้ี ่4.1 2  3 
 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 
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ตัวบงชีท้ี ่4.2   

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.1 0 
0 

0 0 
5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.2 60% 
1 

20% 1.67 
5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.3 20% 
0 

0 0 
5 

ตัวบงชีท้ี ่4.3 2  2 

ตัวบงชีท้ี ่5.1 2 3 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 2 3 

ตัวบงชีท้ี ่5.3 2 3 

ตัวบงชีท้ี่ 5.4 2 5 

ตัวบงชีท้ี ่6.1 2  2 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 2.68 

ผลการประเมิน ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะแนน
เฉลี่ยของทุก
ตัวบงชี้ใน

องคประกอบ
ที่ 2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2  N/A N/A 

3 3 3, 3, 2 - - 2.67 ปานกลาง 

4 3 3, 0.56, 2 - - 1.83 นอย 

5 4 3 3 , 3 , 5 - 3.5 ดี 

6 1 - 2 - 2.0 นอย 

รวม 13 7 4 2 2.68 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.37 3.25  N/A 

หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบงชี้ที ่3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย 
2. ไมมผีลงานวิจัยของอาจารย 
3. อาจารยประจําหลักสูตรไมมีวุฒิปริญญาเอก 
4. ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่เปาหมายใหมากขึ้น  
5. สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
6. ปรับวิธีการสอน โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายและปรับการประเมิน โดยมีการทดสอบยอยมากข้ึน 
7. อุปกรณสิ่งสนับสนุนในหองเรียน เชน พัดลม โตะ เกาอี้ ไมโครโฟน 
8. หนังสือแตละรายวิชามีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 
2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ทางดานคณิตศาสตร 
3. ผูสอนเนนย้ําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และรับผิดชอบตอการเรียนใหมากขึ้น 
4. ผูสอนมีการกํากับติดตามผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5.  อาจารยประจําหลักสูตรตองเรงทําผลงานวิจัย 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ  
องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี ้
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการ หมายเหตุ 

ผาน ไมผาน ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.1 ผาน  ไดมาตรฐาน   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.2      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.3      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.4      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.5      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.6      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.7      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.8      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.9      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.10      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.11      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.12      

 
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี ้
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย
คณะกรรมการ หมายเหตุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 N/A N/A 4.73 ดีมาก  
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 N/A N/A 5.0 ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้    4.87 ดีมาก  
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 3.1 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชีท้ี่ 3.2 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชีท้ี่ 3.3 2 นอย 2 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.67 ปานกลาง 2 นอย  

ตัวบงชี ้
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาฯ 

หมายเหตุ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชีท้ี่ 4.1 3 ปานกลาง 2 นอย  
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ตัวบงชีท้ี่ 4.2 0.56 นอย 2.22 นอย  
ตัวบงชีท้ี่ 4.3 2 นอย 3 ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  1.83 นอย 2.41 ปานกลาง  
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง  
ตัวบงชีท้ี่ 5.3 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชีท้ี่ 5.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.5 ดี 3 ปานกลาง  
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชีท้ี่ 6.1 2 นอย 2 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 2 นอย 2 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบ 

2.68 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง  

 
 

ลงชื่อ .............................................. 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิกา กองกุล) 

  ประธานกรรมการ 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร ยางประยงค) 

   กรรมการ 
 
 

ลงชื่อ .............................................. 
     (ดร.จันทวรรณ นอยศร)ี 

   กรรมการ 
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ภาคผนวก 

 

ควรประกอบดวย 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหลักสูตร 



2 

 

บรรณานุกรม 

(ควรใชตามแบบมาตรฐาน APA) 
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