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คํานํา 
 
  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง 
ทราบจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ให
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
แนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 
  สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
สรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงช้ีนับตามปการศึกษา 2559 เปนชวงการ
ดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รวมถึงขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
บริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผล
การดําเนินพบวามีคาเฉล่ียคะแนนโดยรวมอยูในระดับดี ท้ังนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดีย่ิงจากคณาจารยและ
บุคลากรในการขับเคล่ือนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงช้ีที่ไมสามารถ
บรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

 
      

       (ผูชวยศาสตราจารยขวัญกมล  ขุนพิทักษ) 
                    ประธานหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
                  27 กรกฎาคม 2560 



 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปน
หลักสูตรท่ีไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารย
ประจําหลักสูตท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมซ่ึงมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการ
วิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัด
โครงการเพ่ือบริการวิชาการใหกับทองถ่ินอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและให
นักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานท่ีฝกประสบการณท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝก
ประสบการณทั้งในและนอกทองถ่ิน อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมใหแกนักศึกษากอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพ่ือเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษามากข้ึน  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพ่ือใหเขาถึงนักศึกษา
และสะดวกในการติดตอมากท่ีสุด โดยเนนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษา
ของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับ
หนวยงานในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เตรียมความพรอมกอนสอบ โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
คิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันทําขนมไทยและอาหารทองถ่ิน และกิจกรรมเสวนา
เรื่องมั่นใจเดินหนาสูอาชีพ เปนตน ซึ่งเปนโครงการท่ีนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาได
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาท่ีทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามข้ันตอนในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีส่ือหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ 
และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูท่ีสนใจไดมา
ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบท่ี จํานวน
ตัวบงช้ี 

คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน 
3. นักศึกษา 3 3.67 ระดับคุณภาพดี 
4. อาจารย 3 3.96 ระดับคุณภาพดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4.00 ระดับคุณภาพดี 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1 3.00 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 
รวม 14 3.81 ระดับคุณภาพดี 



 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. อาจารยทุมเทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอตอเนื่อง 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเสริมประสบการณทําใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูอยางแทจริง 

(การศึกษาดูงาน)  
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. เรงรัดในการยกระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
2. สรางและพัฒนาระบบการคัดกรองนักศึกษา 
3. ในรายวิชาท่ีเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเช่ือมโยงกับทองถ่ินและสภาพแวดลอมจริง 
4. เนื่องจากไดมีการใชวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการรวมกับนักศึกษาหลายช้ันป จึงสงผลตอการปฏิบัติการท่ี

ตองใชหองปฏิบัติการ  
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