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บทสรุปสำหรบัผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปนหลักสูตรที่ได
มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)   มีอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน และอาจารยประจำ
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต  ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการ  อาจารย
ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื ่อบริการ
วิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเน่ือง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริง
ในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝกประสบการณ และปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกทองถ่ิน 
อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  
ในสวนของการใหคำปรึกษาอาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคำแนะนำดาน
วิชาการและการดำเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอ
มากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำ
ความรู และทักษะตาง ๆ ที ่ไดจากการเรียนการสอน  มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถ่ิน               
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจำหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรใหสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งมีการออกแบบ
หลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา มี
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษา
ในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบที ่ จำนวนตัวบงชี้ 
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกำกับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 3.94 ดี 
3. นักศึกษา 3 3.67 ดี 
4. อาจารย 3 4.33 ดีมาก 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4.25 ดีมาก 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 1 4.00 ดี 

รวม 14 4.07 ดีมาก 
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จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
องคประกอบคุณภาพที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  
จำนวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
องคประกอบคุณภาพที่ 2-6  
จุดแข็ง 

1. คาเฉลี่ยผลการประเมินของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก (4.55) 
2. คณะและหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมหรือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน ทัง้ในและ

นอกสถาบัน 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานเขารวมอบรมพัฒนาตนเองและมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่อง 
4. อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
5. จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด  

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องทุกป 
7. อาจารยมีอัตราการคงอยูคงที่ (เหมือนเดมิตาม มคอ.2) 
8. นักศึกษามีสวนรวมในการนำบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการทำนบุำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
9. อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการและสามารถนำความรูมาใชประโยชนไดจริง 
10. มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและตึกศูนยวิทยาศาสตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณวิทยาศาสตร ครุภัณฑเฉพาะทางจำนวนหนึ่ง 
11. ในปงบประมาณ 2563 ทางหลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑจำนวน  23,627,600 บาท 

ทำใหหลักสูตรมีครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ทำใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ
เพ่ิมมากขึ้น 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครอบคลุมผลการเรียนทั ้ง 5 ดาน เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และอยูในระดับดีมากในทกุดาน 

2. ควรใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง (ในระดับคณะฯ ไมควรสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม) 
3. หลักสูตรควรนำผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยมาปรับปรุง/พัฒนาใหอาจารยได

พัฒนาตัวเองในดานตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น 
4. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสตูรทุกคนศกึษาตอในระดับปริญญาเอก 
5. มหาวิทยาลัยควรมีเงินรางวัลกับอาจารยที่ไดรับตำแหนงทางวิชาการอยางตอเนื ่อง เพื่อเปนแรงจูงใจและ

กำลังใจใหอาจารยขอตำแหนงทางวิชาการมากขึ้น 
6. คณะหรือมหาวิทยาลัยควรจะมอีาจารยชาวตางชาติชวยเหลือเร่ืองภาษาอังกฤษสำหรับการตีพิมพวารสาร 
7. มหาวิทยาลยัควรจะสนับสนนุคาตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทัง้ระดับชาติและนานาชาติตอไป 
8. นักศึกษาทุกคนควรมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการ การนำผลการวิจัยไปใชประโยชน และการ

สงเสริมสืบสานศิลปะว ัฒนธรรมในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
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9. คณะควรจัดหาโครงการบริการวิชาการใหแกหลักสูตร เนื่องจากในปจจุบัน หลักสูตรเปนคนจัดหาโครงการ
บริการวิชาการเอง 

10. อาจารยประจำหลักสูตรควรนำความรูที่ไดมาผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเขาสูกระบวนการขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

11. เสนอของบประมาณครุภัณฑประจำปอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากเปนดานที่ไดคะแนน
ประเมินต่ำที่สุดใน 5 ดาน ทั้งสองแขนงวิชา 

2. บัณฑิตไดทำงานไมตรงสาขา 
3. เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตป.ตรีต่ำกวาเกณฑรัฐบาลกำหนด (15,000 บาทตอเดือน) 
4. ประชาสัมพันธแนะนำหลักสูตรปรับปรุง (จุลชีววิทยาประยุกต) มากข้ึน 
5. ปรับพ้ืนฐานที่ดำเนินการโดยคณะและสนส. ยังไมไดประสิทธิภาพเทาที่ควร 
6. เพ่ิมเติมกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมโอกาสการมีงานทำใหนักศึกษา เชน การอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมตาง ๆ       

เปนตน 
7. อัตราการสำเร็จการศึกษายังนอยอยู 
8. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรรวมกันจัดการหลักสูตรใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
9. ศักยภาพของนักศึกษาดานความรู ปญญา การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
10. การเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละรายวิชา เพื่อให

นักศึกษานำไปใชในการประกอบอาชีพได 
11. อุปกรณเครื่องแกว ครุภัณฑพ้ืนฐานยังไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา รวมทั้งครุภัณฑเฉพาะทางบาง

ชนิด เนื่องจากขณะนี้เครื่องมือสวนใหญไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตร มีอายุการใชงานไมนอย
กวา 17 ป จึงชำรุดบอยคร้ัง ไมคุนทุนการซอม 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดโครงการอบรมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ ่มเติมให
นักศึกษา โดยเนนหัวขอการอบรมที่สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานของบัณฑิตหลังจบการศึกษาได 

2. เสริมสรางดานความรูและปญญา โดยเนนทักษะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหาตาง ๆ
หลักสูตรฯ สงเสริมหรอืสนับสนุนใหนักศึกษาเขาโครงการสหกิจศกึษามากข้ึน 

3. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหตรงกับกลุมเปาหมายของนักศึกษาที่จะเขามาเรียนมากขึ้น 
4. ควรวิเคราะหหาแนวทางรวมกันเพื่อปรับปรุงใหการปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมกอนเรียนที่ดำเนินการโดย

คณะและ สนส. ใหบรรลุเปาหมาย 
5. เพ่ิมกิจกรรมสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟง พดู อาน เขียน) และดานทักษะการวิเคราะหคำนวณใหมาก

ขึ้น 
6. อาจารยท่ีปรึกษาควรชวยดูแลนกัศึกษาตกคาง เชน ตรวจสอบวานักศึกษายังติดในรายวิชาใดบาง และ

ประสานอาจารยผูสอนเพ่ือใหเปดสอนในรายวิชาท่ีนักศึกษายังคางอยู เปนตน 
7. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรทกุท่านรว่มกันบรหิารจดัการหลกัสตูร ทงัดา้นการบรหิารหลกัสตูร การจดัการ

สิงสนบัสนนุการเรียนรูใ้หเ้พียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอน 
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8. สรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาดานความรู ปญญา การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะหตาง ๆ 
ผานการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียน และสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมที่ทำใหเกิดการพัฒนาความรู 
สติปญญา การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  

9. ใชวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี และวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกตเปนเครื่องมือในการสอบประมวล
ความรูและทักษะการปฏิบัติกอนสำเร็จการศึกษา  

10. ควรจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมสำหรับจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองแกวและครุภัณฑพ้ืนฐาน 
11. ควรวางแผนและเตรียมพรอม สำหรับการของบประมาณแผนดนิในการซ้ือครุภัณฑประจำป 2564 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศกึษา 2562 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25501641100828 
1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science in Applied Microbiology 

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดมีการ

กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อใหผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/วิชา เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขา/วิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐาน ผลการเรียนรูที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตอง
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเนนทักษะทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานทักษะพิสัย โดยใหสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลว ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ ภายในปการศึกษา 2555 ดังนั้น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
(1) การรับฟงขอมูลบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตวาตองการ
พ ัฒนาด านใด ม ีการจ ัดเก ็บข อม ูลเพ ื ่อใช ในการ
ออกแบบหลักสูตรในครั้งตอไป 

 
(1) หลักสูตรไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมาปรับปรุง  โดยเฉพาะทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรไดมีการจัดโครงการอบรมการใชงาน
โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft word Microsoft excel แ ล ะ
Microsoft powerpoint และการใชโปรแกรมวิเคราะห
ทางสถิติ (SPSS) เพื่อเพิ่มทักษะใหแกนักศึกษา  นอกจากนี้
หลักสูตรไดทำการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง
หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุงป 
2564)  โดยสอบถามความค ิด เห ็นของผ ู  ใช บ ัณฑิต 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน เพื่อนำขอมูลที่
ไดมาใชในการออกแบบหลักสูตร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
(1) หลักสูตรควรปรับแผนการประชาสัมพันธ (road 
show) ในการรับนักศึกษา  โดยพิจารณาจากนักศึกษา
ที่เขาเรียนปที่แลววามาจากจังหวัดอะไร แลวจัด road 
show ใหตรงกับจังหวัดเปาหมาย 
 
 
 
 
 
(2) ควรลดวิชาคำนวณใหนอยลง และลดวิชาเรียนที่
เนื้อหาซ้ำซอน นอกจากนี้การจัดรายวิชาที่มีปญหาให
นักศึกษาเรียน เชน แคลคูลัส ชีวเคมี ทางหลักสูตรควร
แกปญหาโดยการเปดสอนรายวิชานั้นเอง 
 
(3) การจ ัดการศ ึกษาด ูงานนอกสถานท ี ่ค วรตั้ ง
วัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหบรรลุ/ประสบ
ผลสำเร็จในเรื่องใด และควรมีการศึกษาดูงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
(4) รุนพี่ควรมาติวหนังสือใหรุนนองจะไดประสบการณ
มากกกวา 
 
 
 
 
 
(5) ควรเพ่ิมเติมความรูเร่ืองระบบ ISO17025 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) หลักส ูตรรวมก ับคณะไดดำเนินการจ ัดโครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยเพิ่มการจัด road show ใน
โรงเรยีนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนใต เนนโรงเรียน
บูรณาการศาสนารวมสามัญ ท้ังโรงเรียนในจังหวัดปตตานี 
ยะลาและนราธิวาส โดยมีศ ิษยปจจุบันรวมลงพื ้นที่
ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับอาจารยผู ร ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
 
(2) หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุง ในมคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยลดว ิชาคำนวณใหนอยลง ลด
รายวิชาที่เนื้อหาซ้ำซอน และบางวิชาหลักสูตรนำมาสอน
เอง เชน ชีวเคมี เปนตน 
 
(3) หลักสูตรไดเพิ่มเติมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาทาง   
จุลชีววิทยาประยุกต ในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
2563 ซึ่งเปนโครงการใหญที่ศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ 
รวม 5 วัน เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละรายวิชา
เรยีน 
 
(4) หลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ ่งเป นโครงการติว
หนังส ือใหร ุ นน องป 1 ในระหวางภาคการเร ียนโดยมี
วัตถุประสงคเพื ่อใหนักศึกษาไดเสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะห สามารถนำความรูและประสบการณที่ไดรับไป
ประยุกตใชท้ังในรายวิชาและเปนพื้นฐานสูวิชาชีพได 
 
(5) หลักสูตรไดจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการควบคุมคุณภาพภายในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมุง
สูมาตรฐานสากล จัด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เรื ่อง
ข อกำหนด ISO 17025 ก ิจกรรมที ่  2 เร ื ่องมาตรฐาน 
GMP/HACCP ในอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงคเพื ่อให
น ักศึกษาเข าใจขอกำหนดต าง ๆ ในด านการควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และเตรียมความพรอมกอน
ออกสูการทำงาน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

15 

 

 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
 
(6) ค วรเพิ่ ม เต ิมท ักษะด  านภาษาอ ั งกฤษและ

คอมพิวเตอร 

 

 
 

 
(6) หลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
การทำวิจัยสำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยาประยุกตชั้นปที่ 2  
และ 3  โดยอบรมโปรแกรมการใชงาน Microsoft word, 
power point และ SPSS เพ ื ่อเตร ียมความพรอมของ
นักศึกษาทำหรับทำโครงการวิจัย และเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะการใชสถิติในงานวิจัย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
- 

- 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผูเรียน 
(1) หลักสูตรควรกำหนด learning outcome (LO) ที่
ตองการใหกับนักศึกษาในแตละชั้นปวาควรมีจุดเดนใน
การเร ี ยนร ู  อย างไร  ระบ ุ ว ิธ ี การสอน และการ
ประเมินผลในมคอ.3 ใหสอดคลองกัน  ผูสอนชี ้แจง
รายละเอียดการสอนใหชัดเจน มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning เนนผูเรียนเปนศนูยกลางมี
จำนวนกิจกรรม/งานที่เหมาะสม  เพื่อใหไดผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) หลักสูตรควรจัดรายวิชาที่สามารถใหนักศึกษาเลือก
เรียนในแตละปไดตามตองการ โดยมีแผนการจัดการ
เรียนการสอนกำกับไวเฉพาะวิชาหลัก 
 
 

 
 
(1) หลักสูตรมีการกำหนด LO ของนักศึกษาดังนี้คือ  
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- นักศึกษาชั้นปที่ 2 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
- น ักศ ึกษาช ั ้นป ท ี ่  3 เน นความร ู ความเข า ใจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกตใชดานตางๆ เชน อาหาร 
- นักศึกษาชั้นปที่ 4 เนนทักษะการคิดวิเคราะห บูรณาการ
ศาสตร ด  าน เทคโนโลย ีช ีวภาพมาประย ุกต  ใช ทาง
อุตสาหกรรม และนำไปใชในรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ และวิชาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรแจงอาจารยผูสอนปรับปรุงมคอ.3 และ 4 โดยมี
การระบุวิธีการสอนและประเมินผลใหสอดคลองกัน  โดยมี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  สวนรายวิชาที่มีปฏิบัติการเนนใหมี
การทดสอบปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะใหแกนักศึกษาที่จะ
นำไปใชในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ และวิชาสหกิจ
ศึกษา 
 
(2) หลักสูตรมีการจัดทำรายวิชาหมวดเฉพาะดานเลือก ให
นักศึกษาเลือกเรียนไดตามตองการ โดยในวิชาเดียวกัน
จำกัดจำนวนนักศึกษาไมเกิน 10 คน  เพื่อใหผูสอนไดมี
ปฏิสัมพันธในกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักศึกษาได
อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะรายวิชาที่มีปฏิบัติการ 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
(3) หลักสูตรควรมีการทวนสอบวิธีการประเมินผลการ
เรยีนรู เชน การออกขอสอบควรกระทำภายใตขอบเขต
ของ learning outcome ที่ผูสอนระบุไวในรายวิชา 

(3) หลักสูตรไดมีการทวนสอบดังกลาวทกุปการศึกษา 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(1) อุปกรณและเครื่องมือไมเพียงพอในการทำวิจัย เชน 
เครื่องแกว 

 
(1) หลักสูตรไดจัดซื ้ออุปกรณที ่ไมเพียงพอเพิ ่มมากขึ้น 
พรอมกำหนดใหนักศึกษาทำเอกสารยืมคืนอุปกรณตามวัน
เวลาที่กำหนด  เพื่อใหมีการกระจายการใชอุปกรณไดอยาง
เหมาะสม 

 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่

จบ 
1. นางอัจฉรา เพิ่ม ผูชวย

ศาสตราจารย 
ปร.ด.-จุลชีววิทยา  
วท.ม.-จุลชีววิทยา  
วท.บ.-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
2546 
2544 

2. นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ ์ ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Medicine) 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 

University of Manchester 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2558 
2551 
2546 

3. นางสาวเสาวนติย  ชอบบุญ ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม.-จุลชีววิทยา 
 

วท.บ.-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร 
บางเขน 
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิ
โรฒ ภาคใต   

2541 
 

2536 

4. นางสาวปวีณา ดิกิจ อาจารย ปร.ด.-เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.บ.-เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2553 

2547 
5. นางสาววาสนา มูสา อาจารย วท.ม.-เทคโนโลยีชีวภาพ  

วท.บ.-ชีววิทยา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2544 
2535 

4. อาจารยผูสอน  
1) ผศ.เสาวนิตย ชอบบญุ 
2) อ.ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ 
3) อ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 
4) ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
5) อ.วาสนา มูสา 
6) ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
7) อ.ดร.สายใจ วัฒนเสน 
8) อ.ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 
9) อ.ผจงสุข สุธารัตน 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

17 

 

 

 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

  
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
9  1.จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
3. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ 
4. อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
5. อาจารยวาสนา มูสา 

 

- คำสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจำป
การศึกษา 2562 

 

9  2. คณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนงทาง  วิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
3. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ 
4. อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
5. อาจารยวาสนา มูสา 

 

- คำสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจำป
การศึกษา 2562 

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศกึษา การ
ดำเนินการ และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 

9  3. คณุสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 
 อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
3. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ 
4. อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
5. อาจารยวาสนา มูสา 

- คำสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจำป
การศึกษา 2562 
 

9  4. คณุสมบัติของอาจารยผูสอน 
อาจารยผูสอน ประจำปการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 9 คน และเปนไป
ตามเกณฑ  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
3. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
4. อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
5. อาจารยวาสนา มูสา 
6. อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบรูณ 
7. อาจารย ดร.สายใจ วัฒนเสน 
8. อาจารย ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 
9. อาจารยผจงสุข สุธารัตน 

9  5. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
เปนหลักสตูรปรบัปรุงป พ.ศ. 2559 (ปรบัปรุงไมเกิน 5 ป) 

- แผนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผาน ; ผาน    
� ไมผาน 

� ผาน    
� ไมผาน 

บรรลุ/ไมบรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศนูย 
 

 
 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

19 

 

 

 

หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 

:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
ผูจัดเก็บขอมูล  : :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 

:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

  

ผลการดำเนินงาน 
เปาประสงค (O) 
        เพื ่อทำใหหลักสูตรฯ มีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งดานวุฒิการศึกษาและตำแหนงวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การวางแผน (P)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสำรวจและวางแผนระยะยาวเพื่อใหอัตรากำลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และไมกระทบกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบ
อัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาตอ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย เพื่อนำมาใชเปนขอมูล
ประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและเมื่อไดรับการจัดสรรแลว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
สงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหา
และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) นั่นคอือาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอย 
และตองจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จะมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในการคัดเลือกอาจารยตามลำดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
ความรูความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที ่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวแจงไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือดำเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด และ
ดำเนินการคัดเลือกอาจารยโดยการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จะมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายหลักสูตรใหมีสวน
รวมในทุกขั้นตอนเชนเดียวกัน อาทิเชน การออกขอสอบขอเขียน  การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กำหนดขึ้น และนำขอสรุปที่
ไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 
สวนระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตมีการ
วางระบบการดำเนินงานเพื่อแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวดังนี้ 
1) กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตองพิจารณาคุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตาง ๆ อาทิเชน 
ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อยางชัดเจน แลวเสนอไปยังฝาย
วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสงขลา และสงตอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2) ในกรณทีี่หลักสูตรกำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรตองดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาม
แบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะมีการเตรียมความพรอมใหกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูเดิม
เปนอาจารยพี่เลี ้ยง ทำหนาที ่ใหคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงานของหลักสูตร 
เพ่ือใหกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

                 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 

ในป พ.ศ. 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดดำเนินการในสวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตามแผนดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ไมมกีารรับอาจารยใหม
และไมมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งคงอยูจำนวน 5 คน ประกอบดวย ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม     
ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ และอาจารยวาสนา มูสา (ตารางที่ 4.1-1) 
 
ตารางที่ 4.1-1 รายนามอาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววทิยาประยุกต หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
1. ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม - วท.บ.(ชีววิทยา) 

- วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
-    ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

2. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ - ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร) 
-    Ph.D. (Medicine) 

3. ผศ.เสาวนิตย ชอบบญุ 
 

- วท.บ.(ชีววิทยา) 
-   วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

4. อ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 
 

- วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 
-    ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

5. อ.วาสนา มูสา 
 

- วท.บ.(ชีววิทยา) 
-   วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
            จากการที่หลักสูตรไดมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของอาจารยประจำหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐาน
หลักสูตร และมีตำแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกำหนด ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรมีการพิจารณา
กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร พบวา 

1.  การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต ทั้ง 5 คน เปนไปตาม
เกณฑ สกอ. กำหนด โดยทุกคนมีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกันกบัสาขาวิชา
จุลชีววิทยาประยุกต 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

- สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเขารวมอบรมดานการบริหารหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่ทางคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเปนผูจัดโครงการทุกป 

- เนื่องจากในปการศึกษา 2563 ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ทางหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุงหลักสตูร
จากเดิมหลักสูตร พ.ศ.2559 ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต เปนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีการปรับปรุงชื่อหลักสูตรเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบกับมี



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารยกลับจากลาศึกษาตอในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  จึงมีการวางแผนปรับเปลี ่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบชุดใหมใหตรงกับสาขาวิชามากขึ้น 
ระบบการบริหาร สงเสริมและพัฒนาอาจารย 
การวางแผน (P)  
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดสรร
งบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
โดยมีแผนระยะยาว 5 ป ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมี
ความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปการศึกษา 2562 อาจารยประจำหลักสูตรประชุมวางแผน ในเร่ืองตอไปนี้ 
1. ทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร จากผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรม
พัฒนาตนเอง การนำความรูที ่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) สกอ.ตามกิจกรรมตาง ๆ ในตัวบงชี้ที่ 4.1 คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 (1 ตุลาคม 
2562- 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนา
อาจารย ดังนี้ 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียน

การสอน คาใชสอยในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของ
อาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื ่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
การดำเนินการ (D) 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชำนาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจำนวน

ภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม (ตารางที่ 4.1-2) และมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานการประกันคณุภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา 

ตารางที่ 4.1-2  ภาระงานสอนของอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
อาจารย รหัส วิชา ภาระงาน/

สป. 
สอนรวม  

ผศ.เสาวนิตย  
ชอบบญุ  
 1/2562 

4362101-59 จุลชีววิทยา 1.2 อ.ดร.อัจฉรา   
4362102-59 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1.0 อ.ดร.อัจฉรา  
4344601-55 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 2.0 อ.ดร.สิรมิาภรณและ อ.ดร.ปวีณา 
4344901-55 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 อ.ดร.สายใจ 
4344801-55 การเตรียมฝกประสบการณ

ทางจุลชีววิทยา 
2.0 อ.ดร.สายใจ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
4331112-59 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 อ.ดร.อัจฉรา 
  9.7  

2/2562 4362109-59 จุลชีววิทยาทัว่ไป 3 อ.ดร.นิศากร  
 4342102-55 จุลชีววิทยา 1.5 อ.ดร.สายใจ   
 4343902-55 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2.0 อ.ดร.สายใจ, อ.ดร.นิศากร และ อ.ผจงสุข 
 4362106-59 แบคทีเรยีวิทยา 1.0 ผศ.ดร.อัจฉรา  
 4343108-55 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 3.0 อ.ดร.สิริมาภรณ และอ.ดร.สายใจ 
 4362105-59 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 1.67 อ.ดร.สิริมาภรณ และ อ.ดร.สายใจ 
   12.17  

ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
1/2562 

4362101-59 จุลชีววิทยา 0.6 อ.ดร.สิรมิาภรณ 

 4362101-59 จุลชีววิทยา 1.0 อ.วาสนา 
 4362102-59 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1.0 อ.วาสนา 

 4362102-59 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1.0 อ.ดร.สิรมิาภรณ 
 4331111-59 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 ผศ.คทาวุธ 
 4331112-59 ปฏิบัติการชวีวิทยาพื้นฐาน 1.5 ผศ.เสาวนิตย 
 7000390-55 การเตรยีมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
0.75 อ.ดร. นิศากร   

 4363309-59 สาหรายวิทยา 5.0  
 4364302-59 วิทยาภูมิคุมกัน 2.0 อ.ดร. นิศากร   
   14.35  

2/2562 
 
 
 
 
 

 
อ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 

1/2562 

4362106-59 แบคทีเรยีวิทยา 4.0 ผศ.เสาวนิตย  
4363405-59 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 1.0  อ.วาสนา และอ.ดร.ปวีณา 
4364003-59 หลักการควบคุมคุณภาพฯ 1.0 ผศ.ดร.ภวิกา และ อ.ผจงสุข 
4363404-59 จุลชีววิทยาทางอาหาร 5.0  
4364304-59 สารตานจุลชีพจากธรรมชาติ 1.67 อ.ดร.สิริมาภรณ และ ผศ.ดร.ภวิกา  

  12.67  
4354103-55 เทคโนโลยีของเอนไซม 2.5 ผศ.ดร.ภวิกา  
4353701-55 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 2.5 อ.วาสนา 
4333403-58 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 2.01 อ.อรุนุช 
4353902-55 วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.ภวิกา  
4354801-59 เตรียมฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
1.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.ภวิกา  

 
4344601-55 พันธุศาสตรจุลินทรยี 1.0 อ.ดร.สิรมิาภรณ และ ผศ.เสาวนิตย 
4353102-55 เทคโนโลยีชีวภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร 
3.0 อ.วาสนา 

 
  14.01  

2/2562 4362103-59 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.ภวิกา  
4362104-59 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  1.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.ภวิกา  
4364005-59 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น 
1.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.ภวิกา  

 
4363405-59 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 2.0 อ.วาสนา และ ผศ.ดร.อัจฉรา 
4353501-55 เทคโนโลยีชีวภาพทาง

สิ่งแวดลอม 
1.0 อ.ผจงสุข 

 
4363601-59 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3.0 อ.ดร.สิรมิาภรณ 
4353502-55 การนำของเสียไปใชประโยชน 1.0 อ.ผจงสขุ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
4342001-55 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา

ประยุกต 
1.0 ผศ.ดร.ภวิกาและ อ.ดร.นิศากร   

 

  11.50  
ผศ.ดร.ภวิกา 
มหาสวัสดิ ์
1/2562 

4363001-59 สถิติสำหรับจุลชีววิทยา
ประยุกต 

2.5 อ.ดร.นิศากร 
 

4354103-55 เทคโนโลยีของเอนไซม 2.5 อ.ดร.ปวีณา  
4354801-59 เตรยีมฝกประสบการณทาง   

เทคโนโลยีชีวภาพ 
1.0 อ.ดร.ปวีณา และ อ.วาสนา 

 
4353902-55 วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3.0 อ.วาสนา และอ.ดร.ปวีณา  
4334902-55 วิจัยทางชีววิทยา 0.5 อ.สุธินี 
4354201-55 ชีวสารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน 1.0 อ.ดร.นิศากร และ อ.ดร.สิริมาภรณ  
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 อ.ดร. สายใจ  

  12.00  

2/2562 4362103-59 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 อ.วาสนา และ อ.ดร.ปวีณา 
4362104-59 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  1.0 อ.วาสนา และอ.ดร.ปวีณา 
4364003-59 หลักการควบคุมคุณภาพฯ 0.5 ผศ.ดร.อัจฉรา และอ.ผจงสุข 
4364304-59 สารตานจุลชีพจากธรรมชาติ 1.67 อ.ดร.สิริมาภรณ และ ผศ.ดร.อัจฉรา 
4363001-59 สถิติสำหรับจุลประยุกต 2.5 อ.ดร.นิศากร 
4364005-59 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 
1.0 อ.วาสนา และ อ.ดร.ปวีณา 

 

4342001-55 อังกฤษสำหรับชีววิทยา
ประยุกต 

1.0 อ.ดร.นิศากร  และอ.ดร.ปวีณา 
 

  8.67  
อ.วาสนา มูสา 

1/2562 
4344402-55 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 5.0  
4353701-55 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 2.5 อ.ดร.ปวีณา  
4353102-55 เทคโนโลยีชีวภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร 
2.0 อ.ดร.ปวีณา 

4353902-55 วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2.0 ผศ.ดร.ภวิกา และ อ.ดร.ปวีณา  
4362101-59 จุลชีววิทยา 1.0 ผศ.ดร.อัจฉรา 
4362102-59 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1.0 ผศ.ดร.อัจฉรา 
4354801-59 เตรยีมฝกประสบการณทาง   

เทคโนโลยีชีวภาพ 
1.0 อ.ดร.ปวีณา และ ผศ.ดร.ภวิกา 

 
  14.50  

2/2562 4362103-59 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 ผศ.ดร.ภวิกา และ อ.ดร.ปวีณา 
4362104-59 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  1.0 ผศ.ดร.ภวิกา และ อ.ดร.ปวีณา  

  4343111-
55 

ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต 2.5 
อ.ดร.นิศากร   

 4363401-59 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 5.0  

 4364005-59 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 

1.0 ผศ.ดร.ภวิกา และ อ.ดร.ปวีณา 
 

 4363405-59 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 2.0 อ.ดร.ปวีณา และ ผศ.ดร.อัจฉรา 

   12.50  

 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
2. หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตมอบหมายผูรับผิดชอบงานในแตละฝายดังตอไปนี้ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หนาที่รับผิดชอบ 
1. ผศ. เสาวนิตย ชอบบุญ -ฝายพัฒนานักศึกษา 
2. ผศ.ดร. อัจฉรา เพิ่ม -ฝายฝกประสบการณและสหกิจศึกษา 
3. ดร.ปวีณา ดิกิจ -บริหารความเสี่ยง 
4. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ -ฝายวิเทศสัมพันธประชาสัมพันธ 
5. อาจารยวาสนา มูสา -ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ไดประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  

เชน การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่ง
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาทตอคน เพื่อพัฒนานักวิจัย โดย
สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารยประจำหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (ตารางท่ี 4.1-3) และ
เผยแพรผลงานวิชาการ (ตารางที่ 4.1-4) ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1-3 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร อบรมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ วันเดือนป 
ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ - เขารวมโครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (หลักสูตรที ่ 1 สำหรับผู มีประสบการณ) 
(บันทึกขอความท่ี 542/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมผู ประเมินคุณภาพหลักส ูตร เพ่ือ
เผยแพร TQR ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค กรุงเทพมหานคร  (บันทึก
ขอความท่ี ที่ 287/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ (คำสั่งที่ 3938/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการเร ื ่อง “การพัฒนา
หลักสูตรอิงสมรรถนะ” (คำสั่งที่ 617/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 (คำสั่งที่ 
5/2563)          
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูการขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ (คำสั่งที่ 517/2563) 

 17 ก.ย. 62 
 
 
 
16-17 พ.ย. 62 
 
 
27 พ.ย. 62 
 
11 ธ.ค. 62 
 
15 ม.ค. 63 
 
 
12 ก.พ. 63 

อาจารยวาสนา มูสา - เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อดจิิทัล
เพ่ือสนับสนุนการใชงาน SKRU-MOOC (คำสั่งที่ 2249/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ำสมสายชู
หมักและน้ำสมสายชูพรอมดื่ม (บันทึกขอความท่ี 465/2562) 

18-19 ก.ค.62 
  
7-9 ส.ค. 62 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
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ผลการดำเนินงาน 

- เขาร วมสัมมนาโครงการเสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย 
ISO/IEC 17025 version 2017  (บันทึกขอความที่ 222/2562)  
- เขารวมประชุมจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาใน platform 
ที ่ 4 program ที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม ในเรื่อง SME PARK ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร กรุงเทพมหานคร (คำสั่งที่ 2896/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Discoveries สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คำสั่งที่ 3660/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสู ตำแหนงทาง
วิชาการ (คำสั่งท่ี 3938/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร ื ่อง “การพัฒนา
หลักสูตรอิงสมรรถนะ” (คำสั่งท่ี 617/2562) 
- เขารวมอบรมเรื ่องการประยุกตใชจุลินทรียในอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการวิเคราะหรหัสพันธุกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (บันทึกขอความที่ 646/2562)   
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 (คำสั่งที่ 
5/2563)          
- เขารวมโครงการประชุมมหกรรมงานวิจัย “PSU research 
expo 2020” ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป   มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร   (บ ันท ึกข อความที่  
34/2563) 

21 ส.ค. 62 
 
6-7 ก.ย.62 
 
 
25-29 พ.ย.62 
 
27 พ.ย. 62 
 
11 ธ.ค. 62 
 
 
20 ธ.ค.62 
 
 
15 ม.ค. 63 
 
 
14 ก.พ. 63 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

27 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย ดร. ปวีณา ดิกิจ - เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ “เทคนิคการเขียน
ขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
โฮเต็ล แอนด รีสอรท (คำสั่งที่ 2269/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง IELTS preparation 
and Academic writing ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ราช
ภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 2262/2562) 
- เขารวมงาน open house “เปดบาน วช.5G: change for 
the future” ณ โรงแรมบ ุร ีศร ีภ ู  บ ูต ิก (บ ันท ึกข อความท่ี 
200/2562) 
- เขารวมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจ ัยและ
นวัตกรรม ณ โรงแรงคริสตัล หาดใหญ (บันทึกขอความที่  
203/2562) 
- เขาร วมสัมมนาโครงการเสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย 
ISO/IEC 17025 version 2017  (บันทึกขอความที่ 199/2562)  
- เขารวมโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร ณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (คำสั่งท่ี 2784/2562) 
-เขารวมโครงการคายสรางสรรคนวัตกรรมอาหารประเทศไทย 
(Thailand Food Innovation Regional BootCamp 2019) ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บันทึกขอความที่ 258/2562) 
- เขารวมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาคใต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (คำสั่งที่ 2963/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการ
อยางมืออาชีพ ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (คำสั่งที่ 
3417/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Discoveries สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คำสั่งท่ี 3660/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการเร ื ่อง “การพัฒนา
หลักสูตรอิงสมรรถนะ” (คำสั่งที่ 617/2562) 
- เขารวมประชุมวิชาการประจำปดานมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจำป พ.ศ.2562 ณ โรงแรมลีกาเดนส พลาซา 
(บันทึกขอความท่ี 319/2562)   
- เขารวมอบรมเรื่องการประยุกตใชจุลินทรียในอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการวิเคราะหรหัสพันธุกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (บันทึกขอความที่ 646/2562)   

20-21 ก.ค.62 
 
 
24-25 ก.ค.62 
 
 
5 ส.ค.62 
 
 
9 ส.ค.62 
 
 
 
21 ส.ค. 62 
 
23 ส.ค. 62 
 
 
7-9 ก.ย. 62 
 
 
11 ก.ย. 62 
 
 
 
21 ต.ค.62 
 
 
25-29 พ.ย.62 
 
11 ธ.ค. 62 
 
13 ธ.ค. 62 
 
 
20 ธ.ค.62 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 (คำสั่งที่ 
5/2563)          
- เขารวมโครงการอบรมเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
ร ักษาความปลอดภ ั ยทางช ีวภาพ ณ ช ั ้ น  14 ต ึ ก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บันทึกขอความที่ 34/2563)  
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูการขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ (คำสั่งที่ 517/2563) 
- เขารวมโครงการประชุมมหกรรมงานวิจัย “PSU research 
expo 2020” ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป   มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร   (บ ันท ึกข อความที่  
34/2563) 

15 ม.ค.63 
 
 
28-29 ม.ค.63 
 
 
12 ก.พ. 63 
 
14 ก.พ. 63 

ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ - เขารวมอบรมยกระดับสินคาของผูประกอบการ เรื่อง “สาร
ปนเปอนในเครื ่องสำอาง กฎหมายที ่ เกี ่ยวของ การจดแจง
อยางไรใหไวและถูกตอง มาตรฐานสถานที่ผลิต” ณ คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร (บ ันทึกข อความที่ 
166/2562) 
- เขารวมงาน open house “เปดบาน วช.5G: change for 
the future” ณ โรงแรมบ ุร ีศร ีภ ู  บ ูต ิก (บันทึกข อความที่  
200/2562) 
- เขารวมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจ ัยและ
นวัตกรรม ณ โรงแรงคริสตัล หาดใหญ (บันทึกขอความที่ 
203/2562) 
- เขารวมสัมมนาเรื่องรับมือสถานการณ PM 2.5 ประเทศไทย 
การลงนามความรวมมือทางว ิชาการดานส ุขภาพอนามัย 
พิษวิทยาและสิ่งแวดลอม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น 
(บันทึกขอความที่ 214/2562) 
- เข  า ร  วม โครงการส ั มมนา เร ื ่ อ ง  “AttuneTM Acoustic 
Focusing Cytometer: The next Generation in Flow 
Cytometry and Essential Tools in Fluorescence 

9 ก.ค.62 
 
 
 
 
5 ส.ค.62 
 
 
9 ส.ค.62 
 
 
 
15 ส.ค.62 
 
 
 
28-29 ต.ค.62 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
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29 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

Imaging” ณ  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บันทึกขอความที่ 291/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมใหความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ณ หองประชุมชั ้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (คำสั ่งที่ 
3785/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการเร ื ่อง “การพัฒนา
หลักสูตรอิงสมรรถนะ” (คำสั่งที่ 617/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
ร ั กษาความปลอดภ ัยทางช ีวภาพ ณ ช ั ้ น  14 ต ึก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บันทึกขอความที่ 34/2563)  
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูการขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ (คำสั่งที่ 517/2563) 
- เขารวมโครงการประชุมมหกรรมงานวิจัย “PSU research 
expo 2020” ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป   มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร   (บ ันท ึกข อความที่  
34/2563) 

 
27 พ.ย.62 
 
 
 
11 ธ.ค.62 
 
28-29 ม.ค.63 
 
 
12 ก.พ.63 
 
14 ก.พ.63 
 
 

ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม - เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชซอฟแวรลิขสิทธ์ิ
สำหรับการบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียน
บรรณานุกรม (คำสั่งที่ 2193/2562) 
- เข าร วมโครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการการใช โปรแกรม 
Microsoft Excel ข ั ้ นส ู ง ในการบร ิหารจ ั ดการข  อม ูล  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 2251/2562) 
- เขารวมโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรูดานการวิจัยและ
ด านการเร ียนการสอน ณ คณะเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภ ัยห องปฏ ิบ ัต ิการ ณ อาคารศ ูนย  ว ิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทรัพยสินทางปญญา
กับผลงานวิจัยและงานสรางสรรคหลักสูตร “อนุสิทธิบัตรและ
ส ิทธ ิบ ัตรการออกแบบ” ณ ศ ูนย ภาษาและคอมพ ิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 2740/2562)  
- เขาร วมสัมมนาโครงการเสริมแกรงหองปฏิบัติการดวย 
ISO/IEC 17025 version 2017  (บันทึกขอความที่ 199/2562)  
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร ณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (คำสั่งท่ี 2784/2562) 

2-3 ก.ค.62 
 
 
 
8-9 ก.ค.62 
 
 
15 ก.ค. 62 
 
8 ส.ค. 62                           
 
 
20 ส.ค. 62 
 
 
 
21 ส.ค. 62 
 
23 ส.ค. 62 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

- เขารวมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาคใต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (คำสั่งที่ 2963/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสู ตำแหนงทาง
วิชาการ (คำสั่งท่ี 3938/2562) 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร ื ่อง “การพัฒนา
หลักสูตรอิงสมรรถนะ” (คำสั่งท่ี 617/2562) 
- เขารวมประชุมวิชาการประจำปดานมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจำป พ.ศ.2562 ณ โรงแรมลีกาเดนส พลาซา 
(บันทึกขอความที่ 319/2562)   
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 (คำสั่งที่ 
5/2563)          
- เขารวมโครงการอบรมเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
ร ักษาความปลอดภัยทางช ี วภาพ ณ  ช ั ้ น  14 ต ึ ก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (บันทึกขอความที่ 34/2563)  
- เขารวมโครงการประชุมมหกรรมงานวิจัย “PSU research 
expo 2020” ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป   มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร   (บ ันท ึกข อความที่  
34/2563) 
-เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและบำรุงรักษา
คอมพิวเตอรเบื ้องตน ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
2562 (คำสั่งที่ 5/2563)          

11 ก.ย. 62 
 
 
27 พ.ย. 62 
 
11 ธ.ค.62 
 
13 ธ.ค.62 
 
 
15 ม.ค.63 
 
 
28-29 ม.ค.63 
 
 
 
14 ก.พ.63 
 
 
26 ก.พ.63 
 

 
ตารางที่ 4.1-4 โครงการที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ ปการศึกษา 2562 
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร โครงการที่ไดเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ วนัเดือนป 
ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม งานประชุมว ิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั ้งที ่ 10. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา.   

4-5 ก.ค. 62 

ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย” ครั้งท่ี 13 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

25-26 มี.ค. 63 

 
           4. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได จัดโครงการอบรมเพื ่อสงเสริมใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการเขาสูตำแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด (ไมนอย
กวารอยละ 60) และมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุ
ชวงเวลาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแตในปการ    



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
ศึกษา 2561 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดจัดทำแผนการขอตำแหนงวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร ตั้งแต 2561-
2565 (ตารางที่ 4.1-5)   
 
ตารางที่ 4.1-5  แผนการขอตำแหนงวชิาการของอาจารยประจำหลกัสูตร ตัง้แต 2561-2565 

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ 
คาดวาจะขอตำแหนงวิชาการในป 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. อาจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม √     
2. ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ     √ 
3. อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ √     
4. อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ √     
5. อาจารยวาสนา มูสา 

 
 √   

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตมีระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู ไดอยางตอเนื่องไมมีการเปลี่ยนแปลง และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
งานวิจัย และทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทำการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจำฝายตามความถนัดและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

1. จากการที่คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องคนละ 10,000 บาทตอป รวมทั้งได
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยหรืออบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจสำหรับอาจารยและบุคลากร สงผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพรผลงานดานวิชาการและ
วิจัยในระดับชาติและนานาชาตอิยางตอเนื่อง แตจำนวนผลงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 ที่ผานมา สวนหนึ่ง
เนื่องจากตั้งแตปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เกิดสถานการณโควิด 2019 สงผลใหงานประชุมวิชาการมีการเลื่อน
การจัดประชุมออกไปโดยไมมีกำหนด ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบางทานมีการสงผลงานเขารวมแตยังไมมี
กำหนดการจัดงานอยางเปนทางการ  นอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสำหรับการพัฒนาตนเอง
ซึ่งหลักสูตรไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรแตละครั้งตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว เพราะนอกจากอาจารยเดินทางไป
พัฒนาตนเองในดานที่ตนเองถนัดแลวอาจารยยังเขารวมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอีกดวย 

2.   จากการที่คณะฯ ไดจัดอบรมการขอตำแหนงทางวิชาการ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวม
อบรมอยางตอเนื่อง สงผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการยื่นขอตำแหนงทางวิชาการจำนวน 3 คน ซึ่งเปนไป
ตามแผนการที่วางไวในป 2561 จากผลการดำเนินงานตามแผนในปการศึกษา 2562 พบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร
สามารถยื ่นขอตำแหนงทางวิชาการตามแผนที่วางไวจำนวนทั้งหมด 3 คน ซึ ่งในขณะนี้ อาจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม และ
อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เรียบรอยแลว  และ
สำหรับอาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ อยูในระหวางกระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ดังนั้น คณะฯ ควรจัดอบรม
เชนนี้ตอเนื่องทุกป ซึ่งเปนกระบวนการที่ดีในการกระตุนใหอาจารยทุกคนเกิดความกระตือรือรนในการขอตำแหนง
ทางวิชาการ 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A)  

- สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเขารวมอบรมดานการบริหารหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพหลักสูตรท่ีทางคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเปนผูจัดโครงการทุกป 

- สนับสนุนใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ ทั้งสวนของการ
ทำวิจัย รวมทั้งการเขารวมอบรมทางวิชาการในสาขาที่ถนัดและนำเสนอผลงานทางวิชาการ จะมีการ
สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมีการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยครบทุกคนอยางตอเนื่อง
ทุกป อยางไรก็ตามหากงบประมาณที่ตั้งไวในการพัฒนาตนเองไมเพียงพอ คณะควรพิจารณาสนับสนุนเงิน
เพ่ิมเติมความความเหมาะสม 

- มหาวิทยาลัยหรือคณะฯ ควรมีเงินสนับสนุนเงินคาตีพิมพในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปน
การกระตุนใหอาจารยสงผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารมากขึ้น และมีอาจารยชาวตางชาติใหความชวยเหลือ
ในการตรวจแกภาษาอังกฤษ 

- ลดภาระงานสอนลงเหลือ 12 คาบตอสัปดาห โดยไปเนนวิจัยและบริการวิชาการมากขึ้น เพื่อใหมีเวลาทำ
วิจัยเพื่อใชในการขอตำแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมี
ผลงานจะมีผลตอการเพิ่มเงินเดือน และอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาหยุดระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทำผลงาน
วิชาการ 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.1-1-1 รายงานการประชุม 
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำป 2563  
4.1-1-3 มคอ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
4.1-1-4 ภาระงานสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประจำปการศกึษา 2562 
4.1-1-5 คำสั่งกรรมการประจำฝายตาง ๆ 
4.1-1-6 คำสั่งอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเอง  
4.1-1-7 คำสั่งการนำเสนอผลงานในระดบัตาง ๆ ทั้งในระดบัชาติและระดับนานาชาต ิ

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9   

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
          เนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถยื่นขอตำแหนงทางวิชาการไดตามแผนที่วางไวและไดรับตำแหนงทางวิชาการ 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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สรุปตัวบงช้ีท่ี 4.1 
จุดแข็ง 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานเขารวมอบรมพัฒนาตนเองและมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรควรนำผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยมาปรบัปรุง/พัฒนาใหอาจารยไดพัฒนา

ตัวเองในดานตาง ๆ ไดเพ่ิมมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
- 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกำกบัดูแลตัวบงชี้  :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 
:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 

ผูจัดเก็บขอมลู   :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 
    :อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 

 เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-
5 

ระดับปรญิญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

ระดับปรญิญาโท 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวฒุิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช
คุณวฒิุอื่นเทียบเทาคุณวฒิุปริญญาเอกไดสำหรบักรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดำเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต มีอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 
จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งคิดเปน 5 คะแนน 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก 
ชื่อ-สกุล วฒุิการศึกษา 

1.  อาจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม - วท.บ.(ชีววิทยา) 

จำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

จำนวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

35 

 

 

 

- วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
-  ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

2.  อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ - ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร) 
- Ph.D. (Medicine) 

3.  อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ - วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จำนวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 
ตัวหาร 

จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 รอยละ 60 
 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

มีวุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกำหนดใหคะแนนเต็ม 

5 

ตัวคูณ  
X 5 
 

60 ป.ตรี  20 , ป.โท 60 X 5 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ร อยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 50 
5 คะแนน    

รอยละ 60 
5 คะแนน 

รอยละ 60 
5 คะแนน 

รอยละ 60 
5 คะแนน 

รอยละ 60 
5 คะแนน 
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1. กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได : อาจารยประจำหลักสูตรมีคณุวุฒิปริญญาเอกสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
 
สรุปตัวบงช้ีที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 
2. อาจารยประจำหลักสูตรมีคณุวุฒปิริญญาเอกสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสตูรทุกคนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
  

ผูกำกบัดูแลตัวบงชี้  :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 
:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 

ผูจัดเก็บขอมลู  : :อาจารย ดร.ปวีณา  ดกิิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 
:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 

 
เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=  
 
 
  
 

ผลการดำเนนิงาน 
ในปการศกึษา  2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตมีอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 5 คน เปนอาจารยที่ดำรง
ตำแหนงทางวชิาการในตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 ซ่ึงคิดเปน 5 คะแนน 

  
อาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
1. ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ 
2. ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
3. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสด์ิ 

 

 
 
 
 
 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

37 

 

 

 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 รอยละ 60 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ (ทีไ่ดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กำหนดใหคะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 
 

60 ป.ตรี  60 , ป.โท 80 X 5 5 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 รอยละ 16.67 
1.39 คะแนน 

รอยละ 16.67 
1.67 คะแนน 

รอยละ 16.67 
1.67 คะแนน 

รอยละ 60 
5 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 

1. จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐานท่ี สกอ.กำหนด  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยควรมีเงินรางวัลกับอาจารยที่ไดรับตำแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแรงจูงใจและกำลังใจ
ใหอาจารยขอตำแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
     - 
 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 

:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
ผูจัดเก็บขอมูล  : :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 

:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 

 

เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

คาน้ำหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

-  มีการย่ืนจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมลูระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสทิธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ
การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจยัที่หนวยงานหรอืองคกรระดบัชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พนัธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนำมาขอรับการประเมนิตำแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบท้ังหมด 
 

 X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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คานำ้หนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ
แลว ไดแก 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
¾ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
¾ กรณีศึกษา 
¾ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
¾ ซอฟตแวร 
¾ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหต ุ
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลวิชาการทั้งหมดจะตองไดรัยการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต มีผลงานวิชาการของอาจารย  จำนวน 5 เรื่อง  มีผลรวมถวง
น้ำหนัก 2.60  คิดเปนรอยละ 52  คิดเปน 5 คะแนน 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร
ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

2.6 5 X 100 รอยละ 52 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีได
จากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกำหนดให
คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 
 

52 ป.ตรี 20 , ป.โท 40 X 5 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลงานวิชาการ
ขอ งอาจ ารย
ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบ
หลักสูตร 

รอยละ 20 
5 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 0.8 
รอยละ 13.33 
3.33 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 5.8  
รอยละ 116 
5 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 7.8  
รอยละ 156 
5 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 2.6 
รอยละ 52 
 5คะแนน 

9   

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 
หมายเลข ช่ือ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป / สถานที่ 
คา

น้ำหนัก 
4.2.3-0-1 Dikit, P., Maneerat, S. 

and Saimmai, A.  
The effective emulsifying 
property of biosurfactant-
producing Marinobacter 
hydrocarbonoclasticus ST1 
obtained from palm oil 
contaminated sites. 

Applied Biochemistry 
and Microbiology. 5(6), 
615-625. 

1.00 

4.2.3-0-2 Saimmai, A. Riansa-
ngawong, W., 
Maneerat, S. and 
Dikit, P. 

Application of 
biosurfactants in the 
medical field. 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology. 17(2), 154-
166. 

1.00 

4.2.3-0-3 อัจฉรา เพ่ิม และสีตีรอกี
เยาะ ยูโซะ. 

ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากวาน
ห อ ม แ ด ง ต  อ  cell-surface 
hydrophobicity ข อ ง เ ชื้ อ 
Staphylococcus aureus. 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ ช า ติ  
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศร ีอยุธยา ครั ้งที่  
10. 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศร ีอยุธยา, 323-
327. 

0.20 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที่ 

คา
น้ำหนัก 

4.2.3-0-4 อัจฉรา เพิ่ม และนุชรีดา 
คอลิบ. 

ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ช  เ ชื้ อ 
Lactobacillus plantarum 
ในผลิตภัณฑอาหารมังสวิรัติ. 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ ช า ติ  
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 10. 
4-5 กรกฎาคม 2562  ณ 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอย ุ ธยา , 328-
332. 
 

0.20 

4.2.3-0-5 นิตยา ครชาตรี,          
สุกัญญา เสนสนา และ 
ภวิกา มหาสวัสดิ์. 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณ
สารฟ นอล ิกและสารฟลาโว
นอยดรวมของสารสกัดหยาบ
ดอกปอเทือง. 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว.
ว ิ จ ั ย ” ค ร ั ้ ง ท ี ่  13 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 25-26 มีนาคม 2563. 
9 หนา, 950-958. 

0.20 

 
สรุปตัวบงชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องทุกป 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะหรือมหาวิทยาลัยควรจะมีอาจารยชาวตางชาติชวยเหลือเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับการตีพิมพวารสาร 
2. มหาวิทยาลยัควรจะสนับสนนุคาตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทัง้ระดับชาติและนานาชาติตอไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
- 
 
ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงช้ีที่ 4.2  
 

ผลรวม  = คุณวุฒิปริญญาเอก + ดำรงตำแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
  3  

 
           ผลรวม  =    5   +   5   +    5         =      5 คะแนน 
                                     3 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1582 
:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 

ผูจัดเก็บขอมูล  : :อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ  โทรศพัท  : 074-260260 ตอ 1582 
:อาจารยวาสนา มูสา  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 

 

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

- ไมมีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทกุเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทกุเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผล
การ
ดำเนินงานที่ดี
ขึ้นในทกุเรื่อง 

- มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการดำเนนิงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตผุลอธิบายวาเปนผลการ
ดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 

 
ผลการดำเนินงาน 

อัตราการคงอยูของอาจารย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 

ทาน ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจำนวนนักศึกษาที่ใชสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตรตั้งแต
ปการศึกษา 2560 - 2562 อัตราการคงอยูรอยละ 100 ดังนี้ 

 

ลำดับ ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

1 นางอัจฉรา เพ่ิม นางอัจฉรา เพ่ิม นางอัจฉรา เพ่ิม 

2 นางสาวเสาวนติย  ชอบบุญ นางสาวเสาวนิตย  ชอบบุญ นางสาวเสาวนติย  ชอบบุญ 

3 นางสาวปวีณา ดิกิจ นางสาวปวีณา ดิกิจ นางสาวปวีณา ดิกิจ 

4 นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ ์ นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ ์ นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ ์
5 นางสาววาสนา มูสา นางสาววาสนา มูสา นางสาววาสนา มูสา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 

100 100 100 

 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวามกีารเปลี่ยนแปลงในแต
ละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
อัตราการคงอยูของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต ในป

การศึกษา 2562 เมื่อเทียบกับ มคอ.2 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต พ.ศ.2559) ไมมี
การเปลี่ยนแปลง ทำใหอัตราการคงอยูของอาจารย คิดเปนรอยละ 100 

 
ความพึงพอใจของอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพ่ือ
หารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวารอยละ 80 ทุกคร้ัง ทำ
ใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูสอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเดน็ การดำเนินงานตามหนาที่ การจัดทำ มคอ. 3 
- 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษา (ตารางที่ 
4.3-1) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรและความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน ในป
การศึกษา 2559-2562 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2559 4.45 - 
2560 4.89 เพิ่มข้ึน 
2561 4.32 ลดลง 
2562 4.95 เพ่ิมข้ึน 

 
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ไดทำ
หนาที่ประจำหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดำเนินการ
ใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 9 

 

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
อาจารยมีอัตราการคงอยูคงที่ และความพงึพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรมีแนวโนมดีขึ้น 
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สรุปตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 
1. อาจารยมีอัตราการคงอยูคงที่ (เหมือนเดมิตาม มคอ.2 ) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรรวมกันจัดการหลักสูตรใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทุกทานรวมกันบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งดานการบริหารหลักสูตร การจัดการสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรูใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 นักศกึษาและบัณฑติ 
 
1. ขอมูลนักศกึษาที่รับเขา/จำนวนนักศกึษาคงอยู  

ปรับเขา 
จำนวนรับเขา 
(รายงานตัว) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู (คน) แยกตามปการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

B+M B+M B+M B+M B+M  
2558 43 29 25 21 20 19 
2559 54 - 33 28 26 26 
2560 30 - - 21 19 19 
2561 21 - - - 15  15 
2562 15 - - - - 14 

หมายเหตุ 
B ยอมาจาก Biotechnology และ M ยอมาจาก Microbiology 
ป 2560-2562 ปรับปรุงเปนสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
จำนวนประชากรในวัยเรียนมีจำนวนลดนอยลง ในขณะที่อัตราการรับนักศึกษาเขาเรียนตอยังคงเทาเดิม ทำให

นักศึกษามีตัวเลือกมากขึ ้น นอกจากนี ้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการเปดสาขา (ยอดนิยม) เพิ ่ม แมแตบางคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังมีการเปดสาขาเพิ่ม เชน คณะครุศาสตร เปดสาขาสังคมศึกษาเพิ่ม ณ วิทยาเขตสตูล หรือ
คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปดรับนักศึกษาเอกประถมศึกษาเพิ่ม ซึ่งนักศึกษาสวนใหญมาจากสาย
วิทยาศาสตร เปนตน 
 

3. จำนวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษาน้ัน โดยเร่ิมตนจากป

การศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ป
รับเขา 

จำนวน
รับเขา 

(รายงานตัว) 

จำนวน (รอยละ) ของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกำหนดการศกึษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

B+M B+M B+M    
2558 43 29 (67.4) 25 (86.2) 21 (84.0) 20 (95.2) - 
2559 54 - 33 (61.1) 28 (84.8) 26 (92.9) 26(100) 
2560 30 - - 21 (70.0) 19 (90.5) 19(100) 
2561 21 - - - 15 (71.4) 15(100) 
2562 15 - - - - 14(93.33) 

หมายเหตุ B ยอมาจาก Biotechnology และ M ยอมาจาก Microbiology ป 2560-2562 ปรับปรุงเปนสาขาวิชาจลุชีววิทยา
ประยุกต 
 

 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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4. อตัราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
    สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวน
นกัศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2  รอยละ 93.33 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3  รอยละ 100 
 

5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    …………10……. คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากอนกำหนดเวลาของหลักสูตร        ……..……-……… คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร     …………10…….. คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร     …………-……….. คน 
5.4 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)           …………………… คน 

แขนงวิชาจุลชีววิทยา          จำนวน 10 คน (คางจบ 7 คน) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   จำนวน  -  คน (คางจบ 9 คน) 

 
6. รายละเอยีดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 

6.1  รอยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รอยละ 18.52 
 คำนวณจากขอ 5.2 และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเขาในรุนนั้น 

6.2  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานขอสังเกตปจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
 (ตัวอยาง) 1) จำนวนนักศึกษาลาออก 

  2) จำนวนนักศึกษาพนสภาพ 
  3) จำนวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย 
  4) จำนวนนักศึกษาที่จบกอนกำหนดเวลาของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศพัท  : 074-260200 ตอ 1568  
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581 
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศพัท  : 074-260200 ตอ 1568 
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์  โทรศพัท  : 074-260200 ตอ 1582  
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581 
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปาประสงค (O) 

จำนวนนักศึกษาแรกเขาและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน มคอ.2 และนักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนใน
หลักสูตร หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตมีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ดังนี้ 
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การวางแผน (P)  
           จากการดำเนินการรับสมัครในปการศึกษา 2562 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาการรบัสมัครนักศึกษาและกำหนดเปนแผนการดำเนินการ แยกตามรอบการรับสมัครระบบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS โดยนำผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาในปกอนหนา ปญหาที่พบหลังจากเปด
ภาคเรียนเขามามีสวนในการกำหนดแผนการรับสมัครปการศึกษา 2562 
 การรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 ไดนำผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2561 มา
ประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดสวนการรับนักศึกษาใหมีจำนวนมากกวาแผนรบัตามที่หลักสูตรแจงมา โดยเผ่ือ
อัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดสวนรอยละ 10-30 (ตามดุลยพินิจของคณะและหลักสูตรเอง)  ซึ่ง
กระบวนการรับนักศึกษามากกวาแผนรับไดเริ่มตนขึ้นตั้งแตขั้นตอนการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไป
จนถึงการประกาศผูมีสิทธิ์รายงานตัว  โดยการรับนักศึกษาปการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดวางแผน
เขารวมการรับสมัครทุกรอบการรับสมัคร TCAS ตั้งแตรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมีการกำหนดสัดสวนการรับสมัครใน
รอบแรกๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และสามารถกระจายแผนรับที่เหลือในรอบถัดไปไดตามแนวทางที่ TCAS 
กำหนดมาให  โดยเปดโอกาสใหหลักสูตรสามารถกำหนดสัดสวนแผนรับไดเองจากการพิจารณาผลการรายงานตัวของ
นักศึกษาในปการศึกษา 2561 แตยังคงแนวทางการรับรอบท่ี 1 ตอ รอบอื่น ๆ เปนรอยละ 70:30  
            จากการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ที่ไดกำหนดไวในป 2561 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มี
ความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2562 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน ดังนี้  

1. การ road show ควรเพิ่มโรงเรียนสงเสริมศาสนา (ปอเนอะ) ในสถานศึกษาที่อยูใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งเปนอีกกลุมเปาหมายของหลักสูตรฯ เนื่องจาก มีหลายสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนใหญ 
(จำนวนนักเรยีนมากกวา 1,000 คน) เชน โรงเรียนธรรมวิทยาจังหวัดยะลา เปนตน  

2. ใหนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อใหนอง ๆ นักเรียนสามารถได
สอบถามขอมูลจากพี่ ๆ นักศึกษาที่เรียนอยูจริง 

3. เพิ่มเติมขอมูลในการประชาสัมพันธผาน webpage ของหลักสูตรฯ เชน นำคลิปวีดีโอของศิษยเกาที่
ประสบความสำเร็จมาโพสตใหนอง ๆ ไดทราบ เปนตน 

           ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดใชกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไก
การรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการกำหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

ดังนี้คือ  
- ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา  
- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเขาศึกษา 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
รอบการรับสมัครนักศึกษาป 2562 
รอบที่ 1 รอบ portfolio 

x รอบที่ 1 Portfolio ครั้งท่ี 1 

x รอบที่ 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 
รอบที่ 2 รอบโควตา 
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x โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ 

x โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ (ไมมีคณะครุศาสตร) 

x โควตาพิเศษสำหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

x โควตาครูแนะแนว 

x โควตาโรงเรียน 

x โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

x โควตาคณะ 

x รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต (รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

x รอบแจงจำนง (สำหรับผูไมมีสิทธ์ิสัมภาษณในรอบกลุมภาคี) 

รอบที่ 3 รอบรับตรงรวมกัน 

รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสนใจศึกษาตอมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากยิ่งขึ้น  การ
รับสมัครนักศึกษาป 2562 นี้ไดมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผูสมัครที่ผานการคัดเลือกผูจะตอง
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ TCAS กอนจึงจะสามารถรายงานตัวได  โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครแต
ละรอบดังนี้ 

1. รอบที่ 1 Portfolio 
 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 ผูสมัครเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร เพียง 1 สาขา โดยสามารถ
เลือกไดทุกคณะยกเวนคณะครุศาสตร เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบรอยแลวจึงกรอกขอมูลรายชื่อ Portfolio หลังจาก
ขั้นตอนการคัดเลือก  หากมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใหนำ Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
โดยขอมูล Portfolio ที่ตองกรอกในระบบ ไดแก ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่น ๆ ที่ไดรับ/ท่ีมีใน Portfolio 
อยูแลว (นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) หากผานการคัดเลือกในครั้งที่ 1 แลวจะไมสามารถสมัครครั้งที่ 2 
ได 

2. รอบที่ 2 รอบโควตา 
 2.1 โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ แบงออกเปน 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ
และโควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ (ไมมีคณะครุศาสตร) การรับสมัครในครั้งที่ 1 จะมีการรับสมัครทุก
สาขาวิชาทุกคณะรวมถึงสาขาวิชาของคณะครุศาสตรเปดรับสมัครดวย โดยเฉพาะสาขาวิชา พลศึกษา แตในครั้งที่ 2 
จะไมมีคณะครุศาสตรเปดรับสมัครในโควตาประเภทนี้  โดยผูสมัครเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัครเพียง 1 สาขา
เทานั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/   เกียรติบัตร โควตานี้
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและศิลปะไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยหลักสูตรที่เปดรับนักกีฬาไมจำเปนตองระบุชนิดกีฬาและความสามารถพิเศษที่ตองการ แตจะมีคณะกรรมการ
คัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเปนผูคัดเลือกให ทั้งนี้ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด  วิธีการนี้
เปนการเปดโอกาสใหสามารถคัดนักกีฬาไดหลากหลายกวา   
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 2.2 โควตาพิเศษสำหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม  เปนการคัดเลือกจากผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบริการ
สังคม โดยพิจารณาจากการคดัเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 แลวสงผลใหมหาวิทยาลัย 

 2.3  โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการอบรมครู
แนะแนวเพื่อการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสงขลาเทานั้น  เพื่อการกระตุนใหโรงเรียนอ่ืน ๆ สนใจที่จะเขารวม
โครงการในปถัดไป 

 2.4  โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยสอบถามหลักสูตรในการเลือกโรงเรียนเพื ่อใหโควตา เพื่อทาง
มหาวิทยาลัยไดจัดทำประกาศรับสมัคร สงใหโรงเรียนที่ไดรับการใหโควตาของแตละหลักสูตรแลวใหโรงเรยีนคดัเลือก
นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบสงรายชื่อมาใหมหาวิทยาลัย   

 2.5  โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เปนความรวมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลากับสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ดานวิชาการ ทั้งดานการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ การ
ถายทอดความรูระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือขายสมาคมและการจัดสรรโควตา
นักศึกษาไปใหสำหรบัโรงเรียนในเครอืขายสมาคม 

 2.6 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยรวมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตาคณะ   โดย
คณะดำเนินการกระบวนการรับสมัครท้ังหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดย
สุดทายคณะจะสงรายชือ่นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกกับคณะเรียบรอยใหกับสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน
ตอไป 

 2.7 รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครนี้เปนการใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองที่มหาวิทยาลยั 
โดยใชคะแนนสอบจาก สทศ. 

 2.8 รอบแจงจำนง (สำหรับผูไมมีสิทธิ์สัมภาษณในรอบกลุมภาคี) เปนการเปดรับสมัครหลังจากประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกลุมภาคีฯ และเปดรับเฉพาะผูที่สมัครเขาศึกษาตอของกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคใต ประจำปการศึกษา 2562 แลวไมมีรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ กลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคใต ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังมีรายชื่อผูมาสอบสัมภาษณไมเต็ม
ตามแผนรับ โดยมีเงื ่อนไขผูที ่มีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  
ประจำปการศึกษา 2562 แลวไมมีสิทธ์ิสมัครสอบในรอบนี้                                    

3. รอบที่ 3 รอบรับตรงรวมกัน เปนรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชการยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได 6 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เขารวม 
TCAS ทั่วประเทศ  ผูสมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผานการคัดเลือกไดทั้ง 6 อันดับ แตจะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณได
เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผานการคัดเลือก เมื่อผานการคัดเลือกแลวสามารถยืนยันสิทธิ์ไดในวันสัมภาษณ 

4. รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) เปนรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชการยื่นคะแนน 9 
วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผ ู สม ัครสามารถเลือกสาขาวิชาได 4 อันดับแบบเรียงอ ันดับจาก
มหาวิทยาลัยที่เขารวม TCAS ทั่วประเทศ ผูสมัครสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณไดเพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผานการ
คัดเลือก เมื่อผานการคัดเลอืกแลวสามารถยืนยันสิทธิ์ไดในวันสัมภาษณ 
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ผลการดำเนินงาน 
5. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เปดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไมครบตามแผนรับ สามารถสมัครผานระบบรับสมัคร 
สัมภาษณและรายงานตัวในวันเดยีวกัน  หากผูสมัครมีคะแนนสามารถนำมาประกอบการสัมภาษณในวันสัมภาษณได 
โดยมีเงื่อนไขผูสมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไวแลวในรอบที่ผานมา จะตองขอคืนสิทธิ์ใหเสร็จสิ้นกอนการรายงานตัว
รอบนี้ มิฉะน้ันการรายงานตัวรอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือวาเปนโมฆะ 

    ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งกอนและหลังการรับสมัครสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการ
วางแผน แกไขปญหา รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการรับสมัครรวมกับคณะรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะ  
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการรับสมัครระหวางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงานรวมกันลักษณะนี้
นำไปสูการหาแนวทางการแกไขปญหาการรับสมัครในชวงเวลาการรับสมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณในรอบนั้น ๆ  
การวางแผนการประชาสัมพันธการรับสมัครในอนาคตรวมกัน  และการสะทอนสิ่งที่หลักสูตรตองการที่เกี่ยวของกับ
การรับสมัคร ไปจนถึงการถายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร  แนวทางการดำเนินงาน
การรับสมัคร  และสรางความเขาใจระหวางหลักสูตรและสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวของกับการรับ
สมัครดวย  

การดำเนินการ (D) 
             ดำเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจำหลักสูตรรวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทำการรับ
นักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตาง ๆ ที ่กำหนด โดยหลักสูตรมีสวนรวมกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ ดังนี้ 
การประชาสัมพันธ 
          ในการรบัสมัครหลักสูตรฯ ไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียนเปาหมายผานชองทาง ดังนี ้
       1) เขารวมประชาสัมพันธหลักสูตรในงานเปดบาน SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show 
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเปาหมายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ คือ จังหวัดสงขลา  จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดสตูล โดยจะกำหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธตามสถิตินักศึกษาที่เข ามารายงานตัว
ประกอบการการพิจารณาประวัติการประชาสัมพันธในอดีตควบคู กัน  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัด ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ หลักสูตรรวมกับคณะฯ ไดจัด roadshow ใน
ระหวางวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ 2562 โดยไป roadshow ณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดพัทลุง โรงเรียน
สันติธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดพัทลุง โรงเรียนอิสลามศาสตรมูลนิธิ โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ โรงเรียนตะ
โหมด โรงเรียนควนขนุน โรงเรียนประภัสสรรังสิต และโรงเรียนอะมาดิยะหมูลนิธิ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังไป 
roadshow เฉพาะของหลักสูตรฯ เอง ณ โรงเรียนบำรุงศาสน (ปอเนอะคลองลึก) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ 
โรงเรียนศาสนบำรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และโรงเรียนทาใหญวิทยา เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยในการ
ไป roadshow แตละครั้ง หลักสูตรฯ ไดนำนักศึกษารุนพี่เขารวมการประชาสัมพันธหลักสูตรดวย เพื่อใหรุนพี่ไดเลา
ประสบการณในการเรียน การใชชีวิตในรั้วมหาลัย ฯลฯ ใหนอง ๆ ไดฟง  
          2) หลักสูตรฯ ไดจัดทำ webpage ของหลักสูตรฯ ชื่อ SKRU applied microbiology เพื่อใชเปนชองทางใน
การประชาสัมพันธหลักสูตรฯ และมีการประชาสัมพันธขอมูลการเรียนการสอน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตทาง webpage ของหลักสูตรฯ 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดำเนินการโดยงานรับเขานักศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีกลไกในการ
แตงตั้งกรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตร
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ผลการดำเนินงาน 
กำหนดไว  เมื่อไดประมวลผลการสอบขอเขียนและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแลวหลักสูตรจึงสงรายชื่อ
กรรมการหลักสูตรเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสอบสัมภาษณรวมกับอาจารยผูสอนตอไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปนี้หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแตรอบที่ 1 - 5 
(แตกตางแลวแตหลักสูตร)  โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดมีบทบาทในการสัมภาษณ
นักศึกษาใหม  โดยสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดชี้แจงสถานการณการรับสมัคร และผลการสอบขอเขียน
กอนเริ่มทำการสัมภาษณ เพ่ือใหกรรมการสัมภาษณไดมีขอมูลการสอบขอเขียนประกอบการสัมภาษณ 
การสัมภาษณ 
 ในการสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบสัมภาษณที่มาจากตัวแทนกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน  โดยจำนวนผูสอบผานขอเขียน/ผูมีสิทธิ์สัมภาษณในทุกรอบการรับสมัครสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะขึ้นรายชื่อใหมากกวาแผนรับที่แจงไวตั้งแตรอยละ 10 - 30 เพื่อใหหลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามาก
ยิ่งข้ึนและหากผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณมีคุณสมบัติผานสามารถเปนผูมีสิทธ์ิรายงานตัวเปนนักศึกษาตอไปได  หลักสูตร
จะไดมีจำนวนนักศึกษามากกวาแผนรับเมื่อเปดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณวาจะเปนแนวทางในการลดปญหาจำนวน
นักศึกษาที่หายไปหลังเปดภาคเรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะถูกสัมภาษณภายใตประเด็นการ
สัมภาษณดังนี้ 
1. บุคลิกภาพ  
2. การใชภาษา 
3. การวิเคราะหและการแกปญหา 
4. เจตคติตอวิชาชีพ 
5. อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
 ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบสัมภาษณมีอิสระในการใหน้ำหนักคะแนน
ประเด็นสัมภาษณขางตน ทั้งนี้จำนวนผูผานการสอบสัมภาษณขึ้นอยูกับสัดสวนแผนรับในแตละรอบของแตละ
หลักสูตรเอง  นอกจากนี้สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดแสดงขอมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู
สัมภาษณประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาใหพิจารณารวมกันดวย กรรมการสัมภาษณยังไดตรวจคุณสมบัติของผู
ศึกษาวาตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไมดวย เพ่ือเปนการคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไวใน 
มคอ.2  เมื่อสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึงดำเนินการให
มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ เพื ่อใหผู ผานการสอบสัมภาษณไดมารายงานตัวตามวันและเวลาที่
กำหนดไวตอไป 
การรายงานตัว 
 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครดวย
กระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกขอมูลนักศึกษา รับชำระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมแรกเขาผาน
ธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผูผาน
การสอบสัมภาษณจะตองสงหลักฐานใหคณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิตรงตามที่
หลักสูตรกำหนดไวหรือไม  เพ่ือเปนการคัดกรองคณุสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ไดกำหนดเอาไว  
จากนั้น ผูผานการสอบสัมภาษณตองชำระคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมแรกเขา ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
           ผลจากการดำเนินการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกประจำปการศึกษา 2562 นักศึกษารายงานตัวรวม 
15 คน โดยในแตละรอบท่ีเปดรับ หลักสูตรฯ ไดจำนวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผน ดังแสดงใน ตารางที่ 3.1-1 
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ 3.1-1 แผนรับและจำนวนนักศึกษาจำแนกตามประเภทการรับเขา 

แผนรับ 
ประเภทการรับเขา 

รวมจำนวนรายงานตัว 
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ 6 

40 2 7 1 3 2 0 15 
 
การประเมินผลการดำเนินการ(C)   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวา จำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษา
จากทุก ๆ รอบของการรับเขา มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ซ่ึงเมื่อจำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไป
ตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนด ดังแสดงใน ตารางท่ี 3.1-2 

 
ตารางที่ 3.1-2 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2558-2562 

ปการศกึษา จำนวนรับ (คน) จำนวนนักศึกษา (คน) รอยละของนักศึกษา 
2558 80 43 57.75 
2559 80 49 61.25 
2560 40 30 70.00 
2561 40 21 52.50 
2562 40 15 37.50 

 
           รอยละของนักศึกษาที่เขาเรียนในปการศึกษา 2562 มีจำนวนลดลงจากป 2561 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จึงรวมกันวิเคราะหปญหาการรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษาที่วางไว พบวา  
           1. ปจจุบันมีหลักสูตรเปดใหมเพ่ิมมากขึ้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดสงขลา ซึ่งนักศึกษามีโอกาส
ในการเลือกเรียนที่หลากหลาย  
           2. ในสภาพสังคมปจจุบันคานิยมของนักเรยีนในการศกึษาตอดานวทิยาศาสตรลดลง มีหลักสูตรเปดใหมเพิ่ม
มากขึ้น และปญหาฐานะการเงินของครอบครัว ดังนั้นควรมีการประชาสัมพนัธความสำเร็จของศิษยเกาที่ตรงสาขา
มากขึ้น ใหขอมูลอาชีพและเงินเดือนที่บัณฑติสำเร็จการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชพีได และทุนการศึกษาตาง ๆ 
เปนตน 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยผูรับผิดชอบพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2562 
ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road show ในสถานศึกษาโดยศิษยเกา ปรับปรุงเว็บไซตของหลักสูตร
เพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ เปนตน และเสนอใหทาง
คณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน  
            อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาการประเมินผลกาดำเนินการ (C) แลวมีความเห็นรวมกันวาในป
การศึกษา 2563 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใหมากขึ้น ดังนี้  

1. ควรเพิ่มการ road show เชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากไปปการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม 
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตเปนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นควรเพิ่มโรงเรียน
สงเสริมศาสนา (ปอเนอะ) ในสถานศึกษาที ่อยู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหมากขึ้น ซึ่งเปนอีก
กลุมเปาหมายของหลักสูตรฯ และควรจัดกิจกรรม open house ในหลักสูตร โดยใหนักศึกษาโรงเรียน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
ที่สนใจมารวมกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเรียนรูในหลักสูตรเอง 
เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นความพรอมของหลักสูตร เปนแนวทางในการตัดสินใจการศึกษาตอในหลักสูตร 

2. ใหนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อใหนอง ๆ นักเรียนสามารถได
สอบถามขอมูลจากพี่ ๆ นักศึกษาที่เรียนอยูจริง 

3. อัพเดตขอมูลในการประชาสัมพันธผาน webpage ของหลักสูตรฯ เชน นำคลิปวีดีโอของศิษยเกาที่
ประสบความสำเร็จมาโพสตใหนอง ๆ ไดทราบ เปนตน 

4. ปรับปรุงหลักสูตรใหม ใหมีความนาสนใจมากขึ้น ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

เน่ืองจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรยีนดี บำเพ็ญ
ประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจำนง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษากลุมนี้ 
รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งดาน
วิชาการและดานการใชชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดำเนินการดังนี้ 
 
เปาประสงค (O) 
              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 
การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดเสนอกิจกรรมเพื่อนำมาใชปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมในป
การศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. ควรจัดใหมีกิจกรรมปรับพื้นฐานในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานตอไป และอาจเพิ่มในรายวิชาอื่น ๆ เชน ชีวเคมี 
แคลคูลัส เปนตน  
2. โครงการการสอนปรับพื้นฐานโดยหลักสูตรฯ รวมกับคณะฯ ควรจัดตอไป 
3.  โครงการทักษะการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยหลักสูตรฯ รวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ควรจัด

ตอไป 
     ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตจึงวางแผน ดังนี้ 
1. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดำเนินงานรวมกับคณะ และสำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (สนส.) โดยไดวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดย
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  
2. หลักสูตรไดกำหนดใหมีเตรียมความพรอมดานที่ตรงกับสาขาวิชา คือ การปรับพื้นฐานโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
มหัศจรรยของจุลินทรียเพิ่มเติม โดยมีอาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ เปนวิทยากรในการทำกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษารุนพ่ีป 3 ทั้งนี้ไดจัดกิจกรรมเปนฐาน เพื่อใหนอง ๆ ไดทำความรูจักกับจุลินทรียและหลักสูตรมากข้ึน  
3. หลักสูตรฯ รวมกับคณะฯ จัดโครงการทักษะการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสี
ทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัย
ธรรมชาติ เปนตน 
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ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดทำกิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ของนักศึกษาใหม โดยการดำเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสนส. เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการ
เรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
            หลักสูตรรวมกับคณะและสนส. ไดดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื ้นฐานทางวิชาการโดยเรียนเสริมวิชา
คณิตศาสตร  นักศึกษาจะตองทำแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม และนอกจากนี้
หลักสูตรไดเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหม โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรเกี่ยวกับมหัศจรรยของจุลินทรีย ระหวาง
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 โดยมีอาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ เปนวิทยากรในการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา
รุนพี่ป 3 ทำใหนักศึกษาใหมรูจักหลักสูตรที่เขามาศึกษามากขึ้น และยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่รุน
นองอีกดวย 
            2. กิจกรรมคายนองพ่ีปาริฉัตรสัมพันธ 
            หลักสูตรรวมกับคณะ จัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี ่ 62  ระหวางวันที ่ 16-18 
มิถุนายน 2562 เพื่อสรางความสัมพันธกับเพื่อน ๆ และรุนพี่ ทำใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการศึกษา และสงผลใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
             หลักสูตร คณะ และ สนส. จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  โดยจัดรวมกับสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุนพี่  ซึ่งสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขอมูลตาง ๆ ดาน
วิชาการใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยใน
โปรแกรมวิชา  และอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนำ
แนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
             4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
             หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคาร
เรียน และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะไดเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไข
อันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี 
เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื ่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมใน
หองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหาเบื้องตนได  
              5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร 
              หลักสูตรไดจัดโครงการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 และ 21 มีนาคม 2563 ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน
ระหวางภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห สามารถนำความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชทั้งในรายวิชาและเปนพื้นฐานสูวิชาชีพได 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น โดย
ดูจากผลการดำเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบวานักศึกษามีปญหาการตกออก การเพิก
ถอนรายวิชา และการเรียนซ้ำลดลงจากปการศึกษา 2562  
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ผลการดำเนินงาน 
1) จากผลการปรับพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตรกอนเขาเรียนและโครงการสอนเสริมที่ทางหลักสูตรไดจัด
ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระหวางภาคเรียน พบวา นักศึกษารหัส 62 (15 คน) ของหลักสูตรฯ ไมมีการเพิก
ถอนหรือสอบตกรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานเลย ดังแสดงในตารางที่ 3.1-3  
 

ตารางที่ 3.1-3 รอยละของจำนวนนักศึกษาที่เพิกถอนและสอบตกรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน 

แขนง 
รอยละของจำนวนนักศึกษาที่เพกิถอน (W) และสอบตก (E) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จุลชีววิทยา 50 39.13 35.48 4.16 13.33 0 
เทคโนโลยชีีวภาพ 28 33.33 14.29 

*ปการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรสาขาจุลชีววิทยาประยุกต ไมแบงเปน
แขนงวิชา 

1. โครงการอื่น ๆ ควรมีตอไป เพื่อใหนักศึกษาไดทราบระเบียบตาง ๆ มีความรู เรื ่องการใชชีวิตและการ
วางแผน การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย ไดแก (1) กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง จากกิจกรรมนี้พบวา 
บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น เนื่องจากนักศึกษารูจักกันหมด ทำใหกลาแสดงความคิดเห็นในระหวาง
การเรียนการสอน (2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จากกิจกรรมนี้พบวา นักศึกษาเขาใจระบบจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ระบบการลงทะเบียนเรียน และแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ (3) 
กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ จากกิจกรรมนี้พบวา 
นักศึกษาทราบวิธีปองกัน และแกปญหา อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ หรือในอาคารเรียน     

2. อยางไรก็ตามพบปญหา คือ 1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็น
ความสำคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจำกัดทำใหเรียน
เสริมไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย 3) หองเรยีนมีจำกัด เปนตน 

 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A)  

อาจารยประจำหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดพิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนำไปใชปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1)  การสอนปรับพื้นฐานไดดำเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะ จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอม
มากขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ ใหหลักสูตรมี
สวนรวมในการกิจกรรมปรับพื้นฐานมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนวันสำหรับการปรับพื้นฐานกิจกรรมในหลักสูตร ทำให
หลักสูตรสามารถควบคุมนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมไดอยางทั่วถึง 
2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองควรจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู ความ
เขาใจเกี ่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และทำใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กับ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง  

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คำสั่งแตงตัง้อาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-4 โครงการปรับพืน้ฐานของคณะ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การรับนักศึกษา 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9   
 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐานโดยเฉพาะโครงการที่จัดตวิระหวางภาคเรียน สงผล
ใหนักศึกษาไมมีการเพิกถอนหรือตกออก 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธแนะนำหลักสตูรปรับปรุง (จุลชีววิทยาประยุกต) มากข้ึน 
2. ปรบัพ้ืนฐานที่ดำเนินการโดยคณะและสนส. ยังไมไดประสทิธิภาพเทาที่ควร 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหตรงกับกลุมเปาหมายของนักศึกษาที่จะเขามาเรียนมากข้ึน 
2. ควรวิเคราะหหาแนวทางรวมกันเพื่อปรับปรุงใหการปรับพืน้ฐานเตรียมความพรอมกอนเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
และ สนส. ใหบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1568  
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1568 
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดับปริญญาตรี 
เปาประสงค (O) 

คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เก่ียวกับการควบคุม การดูแล ใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาซึ่งจะมีชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันลดลง  

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตดำเนินการควบคุม ดูแลใหคำปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา
ตามแผนภาพระบบและกลการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 
การวางแผน (P) 
           จากปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดกำหนดการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
           1) ควรดำเนินการใหนักศึกษาทุกหองมีอาจารยท่ีปรึกษาตอไป  
           2) ควรใหมีการจัดโครงการพบปะอาจารยที่ปรึกษาทกุชั้นป (กองพฒันานักศึกษา) ตอไป  
            3) ควรมีกลุม Facebook และ กลุม line หรือชองทางอื่น ๆ  ที่สามารถใหคำปรึกษา สื่อสาร ติดตอไดระหวาง
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาตอไป 
           4) ควรจัดอาจารยที ่ปรึกษาใหมีกลุมละ 2 ทาน จาก 2 สาขาวิชา เพื ่อเพิ ่มความคุ นเคยและใกลชิดกับ
นักศึกษา อีกทั้ง หากอาจารยทานนึงไมวาง นักศึกษายังมีอาจารยที่ปรึกษาอีกทานที่พรอมใหคำปรึกษาได 
           5) ควรจัดกิจกรรมเสริมในคาบโฮมรูม อาจมีการจัดเรียนซอมเสริม การเสริมทักษะดานภาษา ดาน
บุคลิกภาพ หรือดานปฏิบัติการเพิ่มเติม เปนตน 

ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงไดกำหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
1. คัดเลอืกอาจารยที่ปรึกษา และสงรายชื่อไปยังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
2. ใหคำปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษาและติดตามผลการเรียน โดยจัดโครงการพบปะอาจารยที่ปรึกษาทุก

ชั้นป (กองพัฒนานักศึกษา) ตอไป ผาน social network ตาง ๆ เชน มีกลุม Facebook และ กลุม line 
หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใหคำปรึกษา สื่อสาร ติดตอไดระหวางนักศกึษาและอาจารยที่ปรึกษาตอไป 
และจัดอาจารยที่ปรึกษาจำนวนกลุมละ 2 ทาน จากทั้ง 2 สาขา ไดแก จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษาตามแผนที่วางไว หรือตาม
ความตองการของนักศึกษารายบุคคล และเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ทีป่รึกษาตามแผนที่วางไว 

4. หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคำปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อนำผลการประเมินมาใชปรับปรงุในกระบวนการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตอไป 

โดยมีระบบใหคำปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดัง
แผนภาพที่ 3.2-1 นี้ 
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ผลการดำเนนิงาน 

 
แผนภาพที่ 3.2-1 ระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรกำกับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน
วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหา
จากนักศึกษาท่ีมขีอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกไขผลการเรียน การเบิกคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารยที่
ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการหลักสูตรกำกับ และติดตาม
ใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการใหคำปรึกษาไว
เพ่ือรวมกนัพจิารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษาแกนักศึกษา 

1. ในปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และชำนาญในสาขานั้นเปนอาจารยที่ปรึกษาแกนกัศึกษาชั้นปตาง ๆ โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาใหมีกลุมละ 2 ทาน
(ตารางที่ 3.2-1) ดังน้ี 

 
 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การควบคุมดแูลการใหคำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารย 
ที่ปรึกษา 

ใหคำปรึกษา 
 

ติดตามประเมินผลการใหคำปรึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

ประชุมวางแผนพฒันา 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ประเมินผลลัพธการดำเนนิโครงการ 

ประชุมเพื่อทบทวนวางแผน  

ประเมินศักยภาพนักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ 3.2-1 อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกตและจุลชีววิทยาประยุกต 

สาขาวิชา ชั้นป วิชาเอก รหัสนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 

จุลชีววิทยาประยุกต 1 - 624252 ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ และ ดร.นิศากร 
2 - 614252 ผศ.เสาวนิตย ชอบบญุ และอ.วาสนา มูสา 
3 - 604252 ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม และดร.ปวีณา ดิกิจ 

ชีววิทยาประยุกต 
3 จุลชีววิทยา 594237 ดร.สายใจ วัฒนเสน และ ดร.สริมิาภรณ 
3 เทคโนโลยชีีวภาพ 594238 ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์

 
2. หลักสูตรกำกับ ติดตามใหอาจารยที ่ปรึกษาจัดตารางการใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน

วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธ คาบที่ 7 และ 8 ของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถาม
และชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกไข
ผลการเรียน การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอ
คำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการ
หลักสูตรกำกับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรอืขอมูล
ที่เกี่ยวกับการใหคำปรึกษาไวเพื่อรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให
คำปรึกษาแกนักศึกษา 

3. อาจารยที ่ปรึกษาทุกทานดูแลและใหคำปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด โดยมีลู ทางการใหคำปรึกษา
นอกเหนือจากคาบโฮมรูม ดังนี ้(1) ตั้งกลุม Facebook หรือ กลุม line (2) อีเมลล และ (3) โทรศัพท เพื่อลด
ปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน อีกทั้งอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 4 ยังแนะนำ
แหลงงานที ่ตรงสาขาวิชาชีพและการเตรียมตัวเพื ่อการไดงานใหแกนักศึกษา เชน สงรายละเอียดงานจาก 
website ผานทางกลุม social network เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามีกำลังใจในการเรียน พยายามจบการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมตัวเพื่อพรอมในการสมัครงาน 

4. อาจารยที่ปรึกษาประสานงานกับหลักสูตรและโปรแกรมวิชาในการรวบรวมรายชชื่อนักศึกษาที่ติด E หรือ W ใน
รายวิชาตาง ๆ  และโปรแกรมวิชา ไดประสานงานใหอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ เปดการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไปหรือในภาค summer เพ่ือใหนักศึกษาจบตามแผนที่วางไว 

5. หลักสูตรกำกับและติดตามให ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ และ ดร.นิศากร อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 1 ไดเขารวม
โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจำปการศึกษา 2562 ที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยเขาใจระบบการใหความชวยเหลือนักศึกษา สรางความรูความเขาใจ และทักษะ
เกี ่ยวกับบทบาทของอาจารยที ่ปร ึกษาในการดูแลนักศึกษาและใหอาจารยที ่ปรึกษาทราบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานดานอาจารยท่ีปรึกษา 

6. หลักสูตรไดประสานงานไปยังเจาหนาที่ประจำคณะ และเจาหนาที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา รวมถึงอาจารยที่
ปรึกษาชมรมของแตละชมรม เพื่อคอยใหคำปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษาในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร
และโครงการอื่น ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

7. หลักสูตรประสานงานไปยังคณะและมหาวิทยาลัย และติดตามการจัดการบริการดานงานพยาบาลของคณะซึ่งจัด
รวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา โดยการบริการดานงานพยาบาลที่จัดใหแกนักศึกษา ไดมีแพทย 
และพยาบาลวิชาชีพ บริการรกัษาและใหคำแนะนำเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ ซ่ึงมหาวิทยาลยั
กำหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด เพื่อเปนขอมูลสำหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิ
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ผลการดำเนินงาน 
ตานทานและปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา เพื่อเปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีก
ชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   

8. หลักสูตรรวมกับคณะไดจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งแบงการให
คำปรึกษาเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานการใชชีวิต 3) ดานอื่น ๆ และหลักสูตรไดกำกับและติดตาม
ใหนักศึกษาเขาประเมินความพึงใจตอการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา และจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา พบวากระบวนการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา
นั้น คณะรวมกับหลักสูตรจัดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนำเสนอผลการประเมิน
ในภาพรวมพบวาคะแนนการประเมินอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในดานปรึกษาทาง
วิชาการ แนะแนวการใชชีวิต และดานอื่น ๆ เฉลี่ยเทากับ 4.27 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)    
  อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวา
กระบวนการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น คณะรวมกับหลักสูตรจัดใหนักศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในดาน
การใหคำปรึกษาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กระบวนการที่ใชในการใหคำปรึกษามีความเหมาะสม สงเสริม
ใหนักศึกษามีความใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะการที่จัดใหมีกลุมใน Facebook หรือ Line ระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา ทำใหหากนักศึกษาตองการปรึกษาในเรื่องใด ก็สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษาได
ทันที และนอกจากนี้จากการที่ทางหลักสูตรมอบหมายใหมีอาจารยที่ปรึกษาชั้นปละ 2 ทาน สงผลใหนักศึกษาเขาถึง
อาจารยที่ปรึกษาไดสะดวกรวดเรว็มากขึ้น 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมใน Facebook หรือ Line ทำใหมีการ
ประสานงานติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน  ซึ่งทำใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตาง ๆ ไดดีขึ้น ทั้งดาน
การเรียนและเรื่องสวนตัว กลาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษา
ตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงเรียนใน
รายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ ตอไปได ทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมี
ความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือรวมกันพิจารณาและ
แกปญหาประเมินความเสี่ยง 
           ดังนั้นในปการศึกษาถัดไป หลักสูตรจึงมีความเห็นวา การใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
           1) ควรดำเนินการใหนักศึกษาทุกหองมีอาจารยที่ปรึกษาตอไป  
           2) ควรใหมีการจัดโครงการพบปะอาจารยที่ปรึกษาทกุชั้นป (กองพัฒนานักศึกษา) ตอไป  
            3) ควรมีกลุม Facebook และ กลุม line หรือชองทางอื่น ๆ  ที่สามารถใหคำปรึกษา สื่อสาร ติดตอไดระหวาง
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาตอไป 
           4) ควรจัดอาจารยที่ปรึกษาใหมีกลุมละ 2 ทาน ทุก ๆ ชั้นป เพื่อเพิ่มความคุนเคยและใกลชิดกับนักศึกษา 
อีกทั้ง ทำใหนักศึกษาเขาพบอาจารยไดสะดวกมากข้ึน อาจารย 2 ทานไดรวมกันแกปญหาตาง ๆ ใหกับนักศึกษาได
อยางรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล 
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ผลการดำเนินงาน 
           5) ควรจัดกิจกรรมเสริมในคาบโฮมรูม อาจมีการจัดเรียนซอมเสริม การเสริมทักษะดานภาษา ดาน
บุคลิกภาพ หรอืดานปฏิบัติการเพิ่มเติม เปนตน 
การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
เปาประสงค (O) 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ สามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ ่มสรางสรรค 
สามารถใชความรู และประสบการณในสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตในการแกปญหาการทำงานได มีทักษะ
ความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สมัยใหม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีทักษะความพรอมดานสังคมที่จำเปนตอการ
ทำงานและการใชชีวิตในอนาคต  และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อาน
ออก), (W) Riting (เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะ
ดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม 
ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม 
และภาวะผูนำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และ
รูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
 
การวางแผน (P) 
            จากปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดกำหนดการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ดงันี้ 

(1) ควรจัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาตอไป เนื่องจาก นอกจากนักศึกษาจะไดพัฒนาทักษะทางความรูแลว 
นักศึกษายังไดมองเห็นโอกาสการทำงานทางสาขาอาชีพ 

(2) ควรจัดโครงการท่ีชวยเพ่ิมโอกาสการมีงานทำใหนักศึกษา เชน การอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เปนตน 

(3) ควรนำนักศึกษาออกไปนำเสนอผลงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มจากการนำเสนอ
ผลงานในระดับชาติ เปนระดับนานาชาติ เพื ่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพิ ่มขึ ้น โดยเฉพาะทางดาน
ภาษาอังกฤษ 

(4) ทุกกิจกรรมที่จัดโครงการโดยงบประมาณรายจาย (บกศ.) ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน 

            ดังนั้นในปการศึกษา 2562 อาจารยประจำหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา โดยรวมกับคณะฯ ดังนี้  
1. ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 จากปกอนๆที่ผานมา
ตั้งงบประมาณสำหรับดูงานในรายวิชาในสถานประกอบการหรือหนวยงานราชการใกลๆ ในจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรงั 
แตสำหรับในปงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณสำหรับจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการใหญที่รวมทุกรายวิชา โดย
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ผลการดำเนินงาน 
ศึกษาดูงานเปนระยะเวลา 5 วัน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อยุธยา และสมุทรสาคร เพื่อเสริมสรางทกัษะ
การเรียนรูในดานอาชีพ และนักศึกษาจะยังไดเห็นโอกาสการทำงานทางสาขาอาชีพ  
2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิต
อาสา เชน กยศ.จิดอาสา กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทำขนมไทยและแขงขันการ
ทำอาหารทองถ่ิน กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เชน โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวย
มือเรา กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน
และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเตรียมความพรอมกอนสอบ โครงการเสริมสรางทักษะการทำ
วิจัย กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
3.  สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัย  
4.  จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลยัโดยกำหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยใน
การพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรูดาน ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน  งานวัฒนธรรมสัมพันธ รวมทั ้งโครงการอบรม Microsoft office  
ภาษาอังกฤษ ELLIS โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันการทำขนมไทยและอาหารทองถิ่น กิจกรรมเสวนา 
เรื่อง มั ่นใจเดินหนาสูอาชีพ เปนตน นอกจากนี้ทางคณะไดจัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาว
ตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของหลักสูตรฯ ดวย 
 
การดำเนินการ (D) 

หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดประชุมดำเนินการรวมกับคณะในการดำเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่ได
วางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมจิตอาสา เชน 
1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารและเครื่องสำอาง
จากขาวพื้นเมืองพันธุ ชอขิง ในพื้นที่บานกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดย
นักศึกษาในหลักสูตรไดมีสวนรวมในการถายทอดองคความรูการผลิตแหนมเห็ดและแชมพูจากขาวชอขิง
รวมกับอาจารยในหลักสูตร ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับขาวชอขิงซึ่งมีอยูในชุมชนผานการบูรณาการจาก
งานวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชาซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน  
1.1.2 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ ่น ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรไดเขารวมโครงการ เพื่อไปพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องแกง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตของชาวบาน ต.เกาะแตว จ.สงขลา ซึ ่งทำ
เครื่องแกงตำมือ ควารางวัลชมเชยลำดับที่ 1 จากการประกวด โครงการนี้นักศึกษาสามารถชวยพัฒนา
สูตรเครื่องแกงตำมือของชาวบานใหมีบรรจุภัณฑที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรูที่
เรยีนมาบูรณาการใชในการตรวจสอบเช้ือที่ปนเปอนในผลิตภัณฑเคร่ืองแกง 
1.1.3 โครงการ Sci & Tech สวยดวยมือเรา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 จัดใหแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดรวมกันพัฒนาตึกเรยีนตาง ๆ 

1.2 กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน  
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ผลการดำเนินงาน 
1.2.1 โครงการขนมตมอุนไอแหงวันอีด ป 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดยชมรมภาษาและ
วัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาชั้นป 1 และ 2 ของหลักสูตรเขารวมโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อสบืสานและ
รักษาวัฒนธรรม ไดเรียนรูวิธีการทำขนมตมและไดสัมผัสถึงบรรยากาศของวันอีด และเพื่อสานสัมพันธ
ระหวางพ่ีกับนอง 
1.2.2 โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษา ณ สำนักสงฆบานแหลมขวัญ ต.พะวง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา และรวม
สืบสานประเพณีท่ีงดงามของไทย 
1.2.3 โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาภาพ เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา และรวมสืบ
สานประเพณีที่งดงามของไทย 
1.2.4 กิจกรรมสานสัมพันธไทยพุทธ-มุสลิม เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนกิจกรรมทำบุญเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหมทั้งแบบไทยพุทธและมุสลิม เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา และรวมสืบสาน
ประเพณีที่งดงามของไทย 
1.2.5 โครงการสงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม เมื ่อวันที ่ 16 มกราคม 2563 โดยมีวัตุ
ประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสานสัม
พันธระหวางรุนพ่ีรุนนองใหเกิดความสามัคคใีนหมูคณะ 

1.3 กิจกรรมวิชาการ เชน 
1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุมคุณภาพภายในอุตสาหกรรมอาหารเพื ่อมุงสู
มาตรฐานสากล จัด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เรื่องขอกำหนด ISO 9001/2015 ระหวางวันที่ 24-
25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมที่ 2 เรื่องมาตรฐาน GMP/HACCP ในอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2563 โดยมีจุดประสงคเพื ่อใหนักศึกษาเขาใจขอกำหนดตาง ๆ ในดานการควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร และเตรียมความพรอมกอนออกสูการทำงาน 
1.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” 
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ที่
เกิดจากการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือให
นักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมใน
หองปฏิบัติการและอาคารเรยีนสามารถแกปญหาเบื้องตนได 
1.3.3 กิจกรรมงานราชภัฏวิชาการ เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งนักศึกษาทุก
ชั้นปไดรวมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการตาง ๆ ทำผลิตภัณฑที่มาจากการเรียนการสอนและงานวิจัย
มารวมแสดงผลงาน โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาตาง ๆ เขามารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
1.3.4 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบานและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ บริษัทไทยนาโนเซลลูโลส จังหวัดพัทลุง และโรงงานเตาเจี้ยวแมปราณี 
วิสาหกิจชุมชนบานบนควน จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ของรายวิชาเพ่ิมขึ้นและเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 
1.3.5 โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งจัดให
สัปดาหละ 2 ชม. 
1.3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษาการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยาประยุกตชั้นปที่ 
2  และ 3  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 - 1 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 14 - 15 
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ผลการดำเนินงาน 
มีนาคม 2563 และครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพรอมของนักศกึษาทำ
หรับทำโครงการวิจัย และเพ่ือใหนักศึกษามีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับทกัษะการใชสถิติในงานวิจัย 

1.4 กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน 
1.4.1 นำนักศึกษาเขารวมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ดังนี้  
- นางสาวนุชรีดา คอลิบ นำเสนอเรื่อง “การประยุกตใชเชื้อ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ
อาหารมังสวิรัติ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 
ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  
- นางสาวสีตีรอกีเยาะ ยูโซะ นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากวานหอมแดงตอ cell-surface 
hydrophobicity ของเช ื ้อ Staphylococcus aureus” ในงานประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  
- นางสาวนิตยา ครชาตรี และนางสาวสุกัญญา เสนสนา นำเสนอเรื่อง “ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสาร  
ฟนอลิกและสารฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดหยาบดอกปอเทือง” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ระหวางวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 
-นางสาวรัตนากร แกวนิล และนางสาวศิขริน สุขเกษม นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ตานจุลินทรียของเอนโดไฟ
ติกแบคทีเรียที ่แยกไดจากฟองน้ำทะเล” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศกึษาภาคใต ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 
- นางสาวกัญญารัตน เหยดอีน และนางสาวกัลยา บินดุเหล็ม นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของ
สารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 
5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 
- นางสาววิชุดา ทุงยอ นำเสนอเรื่อง ฤทธิ์ตานจุลินทรยีของเช้ือแอคติโนมยัซีทที่คัดแยกไดจากดินปาชาย
เลนจังหวัดสตูล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563  *** (ไดรับรางวัลนำเสนอผลงาน
แบบบรรยายดีเดน) *** 
- นางสาวนูรีญา สันสบู นำเสนอเรื่อง คุณสมบัติของแบคทีเรียทนรอนที่คัดแยกไดจากบอน้ำรอนเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุงในงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเคร ือข าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 

1.5 กิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เชน 
1.5.1 โครงการชาววิทยรวมใจ รับขวัญนองใหม สูรั ้วใบสีทอง ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ 
สนามกีฬาเกาและหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.5.2 โครงการพี่นองสุขสันต จูงมือกันขึ้นเขาตังกวน ประจำป 2562 ของนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 จัด
โดยกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นกับนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในทุก ๆ ป เพื่อเปนการใหนักศึกษาสรางความสัมพันธกันระหวางบุคคล 
เกิดการเรียนรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเปนอยูของคนในสงขลา และรวมบำเพ็ญ
ประเพณีเก็บขยะบริเวณหาดชลาทัศน 
1.5.3 โครงการประกวดดาวเดือนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2562 จัดโดยฝาย
พัฒนานักศึกษาและสงเสริมกิจการพิเศษ โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 
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ผลการดำเนินงาน 
11 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเปนการใหนักศึกษาไดมีการ
สรางความสัมพันธกันระหวางบุคคล และรูจักการทำงานรวมกันเปนทีม 
1.5.4 นักศึกษาในหลักสูตรฯ ไดเขารวมงาน Roadshow ทั้งของคณะฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี และในระหวางวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562  ใน
โรงเรียนตาง ๆ  ณ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และ อ.กงหรา จ.พัทลุง และนอกจากนี้ทางหลักสูตรไดจัด
กิจกรรม roadshow ของหลักสูตรเอง เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียน
รุงโรจนวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรและใหนักศึกษารุนพี่ไดเลาประสบการณ
ในการเรยีน การใชชีวิตในร้ัวมหาลัย ฯลฯ ใหนอง ๆ ไดฟง 
1.5.5 นักศึกษาในหลักสูตรฯ เขารวมโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “ใบ
สีทองเกมส 2562” เมื่อวันที่ 16-22 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกกำลังกายและเลนกฬีา 
ฝกความสามัคค ีมีน้ำใจเปนนกักีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
             จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ โดยการจัด
โครงการตาง ๆ เชน หลักสูตรไดนำนักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งหมด 6 เรื่อง ซึ่งนักศึกษา
เขารวมนำเสนอผลงานเกินเปาหมายที่หลักสูตรวางไว ทั้งนี้โครงการตางๆที่นักศึกษาเขารวมไดรับรางวัล 2 โครงการ 
คือ 1) ผลงานของนางสาววิชุดา ทุงยอ นำเสนอเรื่อง ฤทธ์ิตานจุลินทรียของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกไดจากดินปา
ชายเลนจังหวัดสตูล ไดรับรางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเดน 2)  โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ซึ่งนักศึกษา
ในหลักสูตร ชั้นปที่ 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดเขารวมโครงการในครั้งนี้ เพ่ือไปพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองแกง รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานการผลิตของชาวบาน ต.เกาะแตว จ.สงขลา ซึ่งทำเครื่องแกงตำมือ ควารางวัลชมเชยลำดับที่ 1 
จากการประกวด ซึ่งหลักสูตรเห็นวาควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการตาง ๆ ทุก ๆ ป เพ่ือใหนักศึกษา
ไดแสดงศักยภาพของของตัวเอง ซึ่งนับวาเปนกิจกรรมที่นักศึกษาไดนำความรูท่ีเรียนมาบูรณาการกับโครงการตาง ๆ 
ที่เขารวมไดเปนอยางดี 

  อยางไรก็ตามมีบางโครงการไมเปนไปตามแผนที่วางแผนไว เชน โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาทางจุล
ชีววิทยาประยุกต ซึ่งกำหนดจัดโครงการชวงกลางเดือนมีนาคม 2563  ณ สถานที่ดังนี้ 1) ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิจ.ปทุมธานี 2) บริษัท ยาคูลท (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา  3) บริษัท อายิ
โนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา  4) บริษัท อิชิตัน กรุป จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ 4) บริษัทสยามไวเนอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร แตดวยสถานการณโควิด 2019 จึงสงผลใหโครงการดังกลาวเลื่อน
ออกไปโดยไมมีกำหนด และนอกจากนี้โครงการพัฒนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศที่จัดโดย
คณะ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ดวยสถานการณโควิด 2019 เชนกัน ทำใหตอง
เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมออกไป 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตเห็นควรเพิ่มจำนวนกิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่
ซ้ำซอนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นในปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นวา 
(1) หลังจากสถานการณโควิด 2019 ควรจัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาตอไป เนื่องจาก นอกจากนักศึกษาจะไดพัฒนา
ทักษะทางความรูแลว นักศึกษายังไดมองเห็นโอกาสการทำงานทางสาขาอาชีพ 
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ผลการดำเนินงาน 
(2) ควรจัดโครงการที่ชวยเพิ่มโอกาสการมีงานทำใหนักศึกษา เชน การอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน 
(3) ควรนำนักศึกษาออกไปนำเสนอผลงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มจากการนำเสนอผลงานใน
ระดับชาติ เปนระดับนานาชาติ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะทางดานภาษาอังกฤษ 
(4) ทุกกิจกรรมที่จัดโครงการโดยงบประมาณรายจาย (บกศ.) ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุม  
3.2-0-2 คำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ 
3.2-0-5 คูมือนักศึกษาระดับบัณฑติ 
3.2-0-6 ตารางเรียนนักศึกษาที่ระบุการเขาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน  4 คะแนน 9 
 

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
จากกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาพบวานักศึกษาเขารวมกิจกรรมคอนขางมาก ซึ่งบางโครงการนักศึกษาไดรับ
รางวัลจากการเขารวมนับวาเปนการบูรณาการการเรียนรูจากรายวิชาไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผล 
 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 3.2 
จุดแข็ง 
1 คณะและหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมหรือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน ทัง้ในและนอก
สถาบนั 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1 ควรใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง (ในระดับคณะฯ ไมควรสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1 เพิ่มเติมกิจกรรมที่ชวยเพ่ิมโอกาสการมีงานทำใหนักศึกษา เชน การอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1 เพิ่มกิจกรรมสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) และดานทักษะการวิเคราะหคำนวณใหมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1568  
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย ชอบบุญ โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1568 
 อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์  โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1582 
 อาจารยผจงสุข สุธารัตน   โทรศัพท  : 074-260200 ตอ 1581  
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงชี ้

-มกีารรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทกุเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตวับงช้ี 

- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทกุเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงช้ี 

- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีข้ึน
ในทกุเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานที่
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันในสถาบัน
กลุมเดยีวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดำเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคงอยู 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 
ป พ.ศ. ที่
รับเขา 

จำนวนรับเขา 
(1) 

จำนวนสำเร็จ 
(2) 

คางจบ ออกกลางคัน 
(3) 

จุลชีววิทยา เทคโนโลยี  
ชีวภาพ 

จุลชีววิทยา เทคโนโลยี  
ชีวภาพ 

จุลชีววิทยา เทคโนโลยี  
ชีวภาพ 

จุลชีววิทยา เทคโนโลยี  
ชีวภาพ 

2559 34 20 - - 17 9 17 11 
2560* 30 - 19 11 
2361* 21 - 15 6 
2562* 15 - 14 1 
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ผลการดำเนินงาน 
 

 อัตราการคงอยู = 
c-e 

X 100 
c 

   

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
d 

X 100 
c 

 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 47.50 
นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 63.33 
นักศึกษาปการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 71.43 
นักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 93.33 
 

โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง (ป 2559) หรือนักศึกษาในรหัส 60 และ 
61 มีแนวโนมที่สูงขึ้น นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 63.33 และนักศึกษาปการศกึษา 
2561 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 71.43 และนักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 93.33
โดยหลักสูตรดำเนินการดังนี้ 
 1.  รวมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม 
 2.  มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคำปรึกษาแนะนำอยางใกลชิดชั้นปละ 2 ท่าน รับฟงปญหา และใหคำปรึกษาแก

นักศึกษาที่ประสบปญหาทางการเรียนหรือเร่ืองสวนตัว อันมีผลกระทบตอการเรยีน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไป
ปรึกษาไดหลายชองทาง เชน เวลาเรียน นอกเวลาเรียน และสื่อสังคมออนไลน เพื่อแกปญหาใหนักศึกษาไดทันกอนที่
นักศึกษาจะพนสภาพหรือตกออกกลางคัน  
    3.  มีการเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งหลักสูตรฯ ไดใหนักศึกษาที่เกงในหอง ทำหนาท่ี
ติวใหแกเพื่อน ๆ และนอง ๆ โดยเฉพาะในกลุมรายวิชาคณิตศาสตรและเคมี และทางหลักสูตรจะจัดโครงการติว
ระหวางเรยีนโดยเนนในกลุมรายวิชาคณิตศาสตรและเคมี 
3.3.2 การสำเร็จการศึกษา 
อัตราการสำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขอมูลยอนหลัง 3 ป ตามใบแทรก 4 ก.ค. 59) 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศกึษาที่เร่ิมใชหลกัสูตร) 

จำนวนที่รับเขา 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 

จำนวน รอยละ 

2555 23 12 52.17 

2556 60 18 30.00 

2557 71 7 9.86 

2558 43 12 17.14 

2559 54 10 18.52 
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ผลการดำเนินงาน 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 
   มีอัตราการสำเร็จการศึกษาในป 2555-2558 ไมมีแนวโนมที่ดีขึ้น สำหรับในป 2559 อัตราการสำเร็จการศึกษา
เพิ่มข้ึนจากป 2558 เล็กนอย ปจจัยที่กระทบตอการสำเร็จการศึกษา คือ นักศึกษามีพื้นฐานทางคณิตศาสตรคอนขาง
ต่ำ ทำใหมีผลกระทบตอการเรียนในรายวิชาเรียนที่ตองใชความรูทางคณิตศาสตร เชน แคลคูลัส เปนตน คาดวา
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 3/2562 ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรสาขาจุลชีววิทยาประยุกตมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอคุณภาพหลักสูตรในดานตาง ๆ 

ซึ่งผลการประเมินความพงึพอใจในภาพรวมอยูในเกณฑมาก (4.20) ประกอบดวยดานตาง ๆ ดงัน้ี 
- การรับนักศึกษา อยูในระดบัมาก (4.25) 
- ดานการควบคมุดูแลใหคำปรึกษา อยูในระดับมาก (4.27) 
- ดานการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก (4.16) 
- ดานหลักสูตรการศึกษา อยูในระดับมาก (4.13) 
- ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก (4.10) 

 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังนี ้
 

ปการศึกษา ผลการประเมิน 
2558 4.38 
2559 4.49 
2560 4.33 
2561 4.30 
2562 4.20 

 

x สำหรับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตรมีคาเฉลี่ย อยูในเกณฑมาก (4.13) 
ประกอบดวยดานตาง ๆ ดังนี้ 
- การรับนักศึกษา อยูในระดบัมาก (4.14) 
- ดานการควบคมุดูแลใหคำปรึกษา อยูในระดับมาก (4.09) 
- ดานการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก (4.04) 
- ดานหลักสูตรการศึกษา อยูในระดับมาก (4.12) 
- ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก (4.28) 

x ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการจัดการขอรองเรียน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการขอรองเรียนภาพ
รวมอยูในเกณฑมาก (3.96)  และการจัดการดานการรองเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 46 คน มีการรองเรียน 
5 คน โดยมีดานการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คน ดานอาจารยผูสอนจำนวน 1 คน ดานเครื่องมือ 
อุปกรณ สภาพหองเรยีน จำนวน 3 คน และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจำนวน 1 คน  และระดับความ
พึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน มีคาเฉล่ียในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 

ปการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดี 
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ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับดีมาก 
ปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับดี 
ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 อยูในระดับดีมาก 

                                 ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก 
                                 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 อยูในระดับมาก 
 

หลักสูตรไดมีกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน ดังนี้ คือ 
 
ลำดับที ่ รายการ ผูรับผิดชอบ เวลา 
1 แจงเรื่องที่ตองการรองเรียนผานชองทางตาง 

ๆ 
ผูรองเรียน 2 วันทำการ 

2 รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบลงทะเบียนรับ
เรื่อง 

กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร 

2 วันทำการ 

3 แจงเรื่องใหประธานกรรมการเพื ่อพิจารณา
แลวแจงตอบการรับเรื ่องใหแกผู รองเรียน
ทราบ 

กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร 

2 วันทำการ 

4 สอบถามหารายละเอียดขอมูล ขอเท็จจริง
เบือ้งตนเพ่ิมเติม 

ประธานกรรมการและ
เลขานุการหลักสูตร 

5 วันทำการ 

5 แจงผ ู เก ี ่ยวของและประชุมเพื ่อพ ิจารณา
ขอเท็จจริง สาเหตุและหาแนวทางแกไข 

คณะกรรมและผูที่เก่ียวของ ไมเกิน 4 วัน
ทำการ 

6 รายงานผลการพิจารณาและแนวทางแกไข ประธานกรรมการหลักสูตร 5 วันทำการ 

7 แจงผลใหผูรองเรียนทราบและแนวทางแกไข ประธานกรรมการหลักสูตร 5 วันทำการ 
8 รวมรวมสถิติและรายงานใหคณะกรรมการ ประธานกรรมการหลักสูตร ทุก 6 เดือน 

หมายเหตุ:การดำเนินการทุกข้ันตอนเปนความลับ 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจำนวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจำนวนผูสำเร็จการศกึษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

3 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 9   
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1 อัตราการสำเร็จการศึกษายังนอยอยู 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1 อาจารยที่ปรึกษาควรชวยดูแลนักศึกษาตกคาง เชน ตรวจสอบวานักศึกษายังติดในรายวิชาใดบาง และประสาน
อาจารยผูสอนเพื่อใหเปดสอนในรายวิชาที่นักศึกษายังคางอยู เปนตน 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผูกำกับดแูลตัวบงช้ี  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วทิจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมลู  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคำนวณ 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 

ผลการดำเนนิงาน : 
ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

ในปการศกึษา 2562 หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
ไดใชขอมูลจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ืองการ
สำรวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
ที ่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ ่งแบบสำรวจประกอบดวย
รายการประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน หลักสูตรมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินบัณฑิตแขนงเทคโนโลยีชีวภาพเปน 4.55 และ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตแขนงจุลชีววิทยาเปน 4.55 
คิดเปนคาเฉล่ียของหลักสูตรเทากบั 4.55  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป 2562 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดำเนนิงาน 

เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา 

1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 4 14 
2. จำนวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 2 3 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 50.00 21.43 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 48 (4.80) 73 (4.87) 
3.2 ดานความรู   คะแนน 37 (4.63) 51 (4.25) 
3.3 ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 37 (4.63) 54 (4.50) 
3.4 ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคล  คะแนน 28 (4.67) 42 (4.67) 
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คะแนน 32 (4.00) 53 (4.42) 

5. ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิต คะแนน 36.40 54.60 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 
จำนวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินทั้งหมด 
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                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

75 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด 
ผลการดำเนินงาน 

เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา 

6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.55 4.55 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2561 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรลุ 

2.1 ค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 
4.55  

คาเฉลี่ย 
4.74
คะแนน 

คาเฉลี่ย 
4.51
คะแนน 

คาเฉลี่ย 
4.55 
คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 
1. คาเฉลี่ยผลการประเมินของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก (4.55) 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครอบคลุมผลการเรียนทั้ง 5 ดาน เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และอยูในระดับดีมากในทุกดาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเนื ่องจากเปนดานที่ไดคะแนน

ประเมินต่ำที่สุดใน 5 ดาน ทั้งสองแขนงวิชา 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. จัดโครงการอบรมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมใหนักศึกษา 

โดยเนนหัวขอการอบรมที่สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานของบัณฑิตหลังจบการศึกษาได 
2. เสริมสรางดานความรูและปญญา โดยเนนทักษะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหาตาง ๆ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

76 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผูกำกับดแูลตัวบงช้ี  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วทิจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมลู  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 
หมายเหตุ :  

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2  เนื่องจากไมมีผูสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสำเร็จการศึกษาแลว 
 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ทกุคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทำนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอบแบบสำรวจการมีงานทำและสงขอมูลเขาสู
ระบบของ สนส. จากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บ ัณฑิตหลักส ูตรวทบ. สาขาว ิชาชีวว ิทยาประย ุกต คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป มีดังนี้  

- มีผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 คน  
- จำนวนบัณฑิตที ่ตอบแบบสำรวจการไดงานทำรวม

ทั้งสิ้น 18 คนคิดเปนรอยละ 100 
- ซึ่งมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ 12 คน คิดเปน

รอยละ 66.66 คิดเปน 3.73 คะแนน 
นอกจากนี ้ หลักสูตรฯ ไดคำนวณจำนวนบัณฑิตที่

ทำงานตรงสายและไมตรงสาย โดยไมรวมอาชีพอิสระ ดังนี้ 

2.2-0-1 สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดย
สำนักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำป
การศึกษา 2562 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
100 

X 5 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทัง้หมด 

X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

77 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

แขนงวิชา จำนวน
บัณฑิต

ทำงานตรง
สาย (คน) 

จำนวน
บัณฑิต
ทำงานไม
ตรงสาย 
(คน) 

รวม  
(คน) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 (100%) 0 (0%) 2 
จุลชีววิทยา 0 (0%) 6 (100%) 6 
รวม 2 (50%) 6 (50%) 8 

 
จากข อม ูลพบว า บ ัณฑิตท ี ่ทำงานตรงสายท ั ้ งของแขนง
เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยามี 64% 
 
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 18 
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจการไดงานทำ คน 18 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
4. จำนวนบัณฑิตท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา คน 0 
5. จำนวนบัณฑิตท่ีไดงานทำทั้งหมด คน 8 
6. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 4 
7. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา คน 0 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. เงินเดือนหรอืรายไดตอเดือน บาท 9,143 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 66.66 
 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
จำนวนบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทำ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 
(จำนวนผูตอบ – (มีงานกอนเรียน – 
ศึกษาตอ เกณฑทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

12 18 X 100 รอยละ 66.66 
 

แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

78 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของบัณฑิต  (ที่ไดจากขอ 1)  ท่ีไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 
 

ตัวคูณ  
X 5 
 

66.66 100 X 5 3.33  คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559  2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 รอยละ 100  
5 คะแนน 

รอยละ 96.97 
4.85คะแนน 

รอยละ 66.66 
3.33 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.2 

จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.บัณฑิตไดทำงานไมตรงสาขา 
2.เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตป.ตรีต่ำกวาเกณฑรัฐบาลกำหนด (15,000 บาทตอเดือน) 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1.หลักสูตรฯ สงเสริมหรือสนับสนุนใหนักศึกษาเขาโครงการสหกิจศึกษามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

79 

 

 

 

หมวดที่  4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศกึษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

กลุมเรียน 624252 
4211107 เคมี 1 0 0 0 2 0 3 6 1 3 0 15 11 
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 3 2 7 1 1 0 0 1 0 0 15 14 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 0 0 0 0 3 2 9 1 0 0 15 14 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 0 3 6 3 1 1 0 1 0 0 15 14 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 3 5 4 1 1 0 0 1 0 0 15 14 
GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน 3 6 4 1 0 0 0 1 0 0 15 14 
GESH202 ปรัชญาและศาสนา 4 0 2 3 5 0 0 1 0 0 15 14 
กลุมเรียน 614252 
4212511 เคมอีินทรียพื้นฐาน 3 5 0 2 3 1 1 0 0 0 15 15 
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

พ้ืนฐาน 
2 6 3 2 2 0 0 0 0 0 

15 15 

4362101 จุลชีววิทยา 0 2 1 2 1
0 

0 0 0 0 0 
15 15 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 
15 15 

4571411 แคลคูลัส 1 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 8 8 
GEH0405 มนุษยกับความ

เปลี่ยนแปลง 
0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

4 4 

GEH406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6 6 
GEH409 วิถีอาเซียน 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ปจจุบนั 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

4 4 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 11 11 
GEL305 ภาษาญีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
GES0501 วิเคราะหการคิด 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 4 
กลุมเรียน 604252 
3562201 การสรางธุรกิจใหมและ

การเปนผูประกอบการ 
1 4 5 7 2 0 0 0 0 0 

19 19 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4362001 ภาษาอังกฤษสำหรับจุล
ชีววิทยาประยุกต 

6 4 1 2 6 0 0 0 0 0 
19 19 

4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา 3 5 5 6 0 0 0 0 0 0 19 19 
4363001 สถิติสำหรับจุลชีววิทยา

ประยุกต 
6 7 4 1 0 0 0 0 0 0 

18 18 

4363107 การจำแนกแบคทีเรยี 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 10 10 
4363203 จุลชีววิทยาสิง่แวดลอม 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 7 7 
4363308 โพรโทซวัวิทยา 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
4363309 สาหรายวิทยา 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4364302 วิทยาภูมิคุมกัน 2 1

0 
5 2 0 0 0 0 0 0 

19 19 

กลุมเรียน 594239 
3563110 การเปนผูประกอบการ 0 4 3 8 2 0 0 0 0 0 17 17 
4344402 จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม 
3 2 8 2 2 0 0 0 0 0 

17 17 

4344601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 0 1 7 5 3 1 0 0 0 0 17 17 
4344801 การเตรียมฝก

ประสบการณทางจุล
ชีววิทยา 

0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 
16 16 

4344901 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 0 3 1
0 

4 0 0 0 0 0 0 
17 17 

4353701 เทคโนโลยีอาหารหมัก
พื้นบาน 

1 4 6 3 1 1 1 0 0 0 
17 17 

4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร
เบื้องตน 

11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 17 

7000390 การเตรียมความพรอม   
สหกิจศึกษา 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

กลุมเรียน 594238 
1104258 กีฬาและการออกกำลัง

กายเพ่ือสุขภาพ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

2333624 การออกแบบบาติก
พื้นฐาน 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 

4213301 ชีวเคมี 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4213302 ปฏิบัติการชีวเคม ี 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
4333108 สถิติสำหรับชวีวิทยา 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 5 
4353102 เทคโนโลยีชีวภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร 
2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 

9 9 

4353902 วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 
4354103 เทคโนโลยีของเอนไซม 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 9 9 
4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร

เบื้องตน 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 

4354801 การเตรียมฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 9 

4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
4571402 แคลคูลัส 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
กลุมเรียน 624252 
4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4131008 ปฏิบัติการฟสกิสพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4211109 เคมี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 0 1 1 2 1 8 0 0 0 14 14 
GESL103 รูใชภาษาไทย 1 5 0 3 3 1 0 1 0 0 14 13 
GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมยัใหม 4 5 4 0 0 0 0 1 0 0 14 13 
GESS302 ทองถ่ินของเรา 1 7 3 2 0 0 0 0 0 0 13 13 

กลุมเรียน 614252 
4213303 ชีวเคม ี 0 0 0 1 0 1 3 0 0 10 15 5 
4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 0 3 1 1 0 0 0 0 0 10 15 5 
4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4362106 แบคทีเรียวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 8 8 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 8 8 

กลุมเรียน 604252 
401 อบรมภาษาอังกฤษของคณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4363201 เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดลอม 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

82 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4363202 การนำของเสียไปใช
ประโยชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4363403 ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
4363405 เทคโนโลยีอาหารหมัก

พื้นบาน 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4363901 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา

ประยุกต 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

4364003 หลักการควบคมุคณุภาพ
และประกันคณุภาพใน
อุตสาหกรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

4364109 ไวรัสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4364304 สารตานจุลชีพจากธรรมชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุมเรียน 594239 
4212505 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4212506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

พื้นฐาน 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4342001 ภาษาอังกฤษสำหรับ
ชีววิทยาประยุกต 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 

4342104 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4342105 แบคทีเรียวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
4343108 อนกุรมวิธานของจุลินทรีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4343902 วิจัยทางจุลฃชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4344802 การฝกประสบการณทางจุล

ชีววิทยา 
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

15 15 

7000490 สหกิจศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

กลุมเรียน 594238 
4354802 การฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 
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2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แกไข 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
กลุมเรียน 624252 
4211107 เคมี 1 1/2562 E,W การทวนสอบผล

การเรียน 
ไมม ี ไมมี 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2562 E การทวนสอบผล
การเรียน 

ไมมี ไมมี 

กลุมเรียน 594238 
4213301 ชีวเคมี 1/2562 W การทวนสอบผล

การเรียน 
ไมม ี ไมมี 

4353902 วิจัยทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ 

1/2562 I การทวนสอบผล
การเรียน 

ไมม ี ไมมี 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2562 E การทวนสอบผล
การเรียน 

ไมม ี ไมมี 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
กลุมเรียน 624252 
GESL103 รูใชภาษาไทย 2/2562 E การทวนสอบผล

การเรียน 
ไมม ี ไมมี 

GESS301 การใชชีวิตในสังคม
สมัยใหม 

2/2562 E การทวนสอบผล
การเรียน 

ไมม ี ไมมี 

กลุมเรียน 614252 
4213303 ชีวเคมี 2/2562 W การทวนสอบผล

การเรียน 
ไมม ี ไมมี 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 2/2562 W การทวนสอบผล
การเรียน 

ไมม ี ไมมี 

กลุมเรียน 594239 
4342105 แบคทีเรียวิทยา 2/2562 I การทวนสอบผล

การเรียน 
ไมม ี ไมมี 

 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 
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4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาค

การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดำเนินการ  

- - - 
 

5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน  

รหัสวิชา/ชื่อ
รายวิชา /ภาค
การศกึษา/

คำอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

1104258 กีฬา
และการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
ภาคการศึกษาที ่
1/2562 

การฝกดวยน้ำหนัก 
(Weight training) 
การฝกความแข็งแรง
โดยใชนาหนักรางกาย  
 

การฝกดวยน้ำหนกัตองใชเวลาใน
การสรางความชำนาญพอสมควร  

ทางมหาวิทยาลยัควรจัด
กิจกรรมที่ไมกระทบการวัน
และเวลาที่มีการเรียนการสอน
ในเวลาปกติ  

4353701 เทคโน 
โลยีอาหารหมัก
พื้นบานภาคการ 
ศึกษาที ่2/2562 

  

เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการณ  
 

เนื่องดวยสถานการณโควิด 2019 
ทาใหเลื่อนโครงการดูงานออกไป
อยางไมมีกำหนด  
 

จ ัดโครงการด ูงานหล ังจาก
สถานการณโควิด 2019 กลับสู
สภาวะปกติ  
 

4364005เทคโนโลยี 
ชีวภาพเพื่อการพัฒ 
นาทองถิ่น ภาคการ 
ศึกษาที่ 2/2562 
 

ลงพ้ืนที่ในทองถ่ินที่
สนใจ  
 

เนื่องดวยสถานการณโควิด 2019 
ทาใหเลื่อนการลงพื้นที่ของ
นักศึกษาออกไป  
 

จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ห ล ั ง จ า ก
สถานการณโควิด 2019 กลับสู
สภาวะปกติ  
 

 4343902 วิจัยทาง
จ ุลช ีวว ิทยา ภาค
ก า ร  ศ ึ ก ษ า ที่  
2/2562 

- เนื ่องจากนักศึกษายังดำเนินงาน
วิจัยไมเสร็จสิ ้นจึงยังไมไดดำเนิน 
การจัดทำเลมรายงานวิจัยฉบับสม 
บ ูรณ และย ังไม ม ีการนำเสนอ
โครงการวิจัย 

- 

 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
กลุมเรียน 624252 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศกึษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

4211107 เคมี 1 1/2562 4.42  ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2562 4.65  เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของ

รายวิชาทุก 5 ป 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2562 4.42 

4.52 
 มีการปรับรูปแบบการสอนใหมีการศึกษาดวย

ตนเองมากขึ้นในบางเนื้อหา และปรับเนื้อหาแต
ละบทใหกระชับขึ้น 

4331112 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาพื้นฐาน 

1/2562 4.31 
4.41 

 ปรับเปลี่ยนบทปฏิบัต ิการใหสอดคลองกับ มคอ.
3 ของรายวิชา 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน ให
นักศึกษาอานปฏิบัติการมากอนลวงหนาที่จะ
เรยีนและตั้งสมมติ ฐานในแตละการทด ลอง 

GESC401 การคิดในยุค
ดิจิทัล 

1/2562 4.39  - 

GESC408 การจัดการธุรกิจ
ออนไลน 

1/2562 4.38  ควรกำหนดเวลาการฝกทักษะใหอยูในชวงเวลา
เรยีน 

GESH202 ปรัชญาและ
ศาสนา 

1/2562 4.40  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของไวใหเพียง พอและ
เหมาะสม กับสถานการณ 

กลุมเรียน 614252 
4212511 เคมีอินทรีย

พื้นฐาน 
1/2562 4.73  วางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 

ป โดยใชขอมูลที่ไดจากขอ 2 
4212512 ปฏิบัติการเคมี

อินทรียพื้นฐาน 
1/2562 4.74  ควรอธิบายวิธีการทดลองในสัปดาหกอนเร่ิมการ

ทดลอง และอธิบายซ้ำในคาบที่ทำการทดลอง 
อีกทั ้งควรส ุ มกลุ มนัก ศึกษาใหออกมาสรุป
วิธีการทดลองในแตละสัปดาห 

4362101 จุลชีววิทยา 1/2562 4.07 
4.31 
4.68 

 กระตุนใหนักศึกษาทำสรุปทบทวนบทเรียนทุก
คร้ังหลังจากที่เรียนเสร็จสิ้น 

4362102 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาพื้นฐาน 

1/2562 4.27 
4.42 
4.61 

 กระต ุ นให น ักศ ึกษาอ านบทปฏ ิบ ัต ิการมา
ลวงหนากอนเวลาเรียน 

4571411 แคลคูลัส 1 1/2562 4.48  - 

GEH0405 มนุษยกับความ
เปลี่ยนแปลง 

1/2562 4.44  - 

GEH406 สารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู 

1/2562 4.57  การปรับงานที่มอบ หมายและเนื้อหาที่สอนให
เหมาะสมกับเวลาเพื่อไมใหกระทบกับเวลาอาน
ทบทวนบทเรียนในชวงสอบปลายภาค 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

GEH409 วิถีอาเซียน 1/2562 4.46  - 

GEL0201 ภาษาอังกฤษใน
โลกปจจบุัน 

1/2562 4.21  ปร ับ เน ื ้อหาในแต ละส วนของรายว ิชาให
เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผูเรียน 
ปรับสัด สวนการเก็บคะแนน เชน ลดคะแนนทด 
สอบยอย หรือชิ้นงานเพื่อใหผูเรียนฝกทัก ษะ
ทางภาษาดานการพูดเพ่ิมขึ้น 

GEL0304 ภาษาจนีเพ่ือการ
สื่อสาร 

1/2562 4.40 
4.61 

 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับสถาน การณปจจุบันมากขึ้น 

GEL305 ภาษาญีปุ่นเพ่ือ
การสื่อสาร 

1/2562  9 เสริมกิจกรรมที่เนนการสื ่อสารภาษา    ญี่ปุน
มากขึ้น 

GES0501 วิเคราะหการคิด 1/2562 4.27  - 

กลุมเรียน 604252 
3562201 การสรางธุรกิจ

ใหมและการเปน
ผูประกอบการ 

1/2562  9 - 

4362001 ภาษาอังกฤษ
สำหรับจุล
ชีววิทยาประยุกต 

1/2562 4.70 
4.71 

 ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัย 

4362108 ชีววิทยาของเห็ด
รา 

1/2562 4.72 
4.74 

 เพิ่มกิจกรรมจัดบอรดใหความรู 

4363001 สถิติสำหรับจุล
ชีววิทยาประยุกต 

1/2562 4.67 
4.71 

 จัดหาหองเรียนที่มีความพรอม 

4363107 การจำแนก
แบคทีเรยี 

1/2562 4.68 
4.79 

 เนนทักษะปฏิบัติการ และเพิ ่มระยะเวลาให
นักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงตามโรง พยาบาล
ใหมากขึ้น 

4363203 จุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอม 

1/2562 4.77  เพ ิ ่มเวลาในการทบ ทวนความร ู พ ื ้นฐานที่
เก ี ่ ย วข  อง  รวมท ั ้ งต องพยายามปร ับบท   
ปฏิบัติการของแตละหัวขอใหสอดคลองกับ
ระยะเวลา เนื่องจากนักศึกษามีงานเยอะจึงตอง
พยายามที่จะจัดสรรเวลาเพื่ออานผลปฏิบัติการ 
และทำปฏิบัติการอยางตอ เนื่องทำใหไมคอยมี
เวลา 

4363308 โพรโทซัววิทยา 1/2562 4.91 
4.82 

 เพิ่มการฝกทักษะการเรียนรูและคนควาขอ มูลที่
เปนปจจุบันดวยตัวเองมากขึ้น และเพิ่มการฝก
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศกึษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

ทักษะการคิดวิเคราะหเนื้อหาจากงานวิจัยและ
ขาวที่เก่ียวกับโพรโทซัว 

4363309 สาหรายวิทยา 1/2562 4.91  กระตุนใหนักศึกษาสรุปทบทวนสิ่งที่เรียนมาใน
แตละบท 

4364302 วิทยาภูมิคุมกัน 1/2562 4.76 
4.79 

 จัดงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณประ กอบ
การศึกษาในหองปฏิบ ัติการ และการศึกษา
ภาคสนาม 
 

กลุมเรียน 594239 
3563110 การเปน

ผูประกอบการ 
1/2562 4.72  ควรมีการทบทวนความรูทางดานบริหารธุรกิจ

ใหกับนักศึกษากอนเรียนในรายวิชาการเปนผู
ประ กอบการ 

4344402 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

1/2562 4.45  ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

4344601 พันธุศาสตรของ
จุลินทรีย 

1/2562    

4344801 การเตรียมฝก
ประสบการณทาง
จุลชีววิทยา 

1/2562 4.24 
4.53 

 เนนทักษะปฏิบัติใหมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่อง มือ
พื้นฐานที ่มีอยู และควร ใหนักศึกษาไดคนหา
เพ่ิมเติมเก่ียว กับเครื่องมือทางดานจุลชีววิทยาที่
ท ันสมัยมากขึ ้นเพื ่อไดมีความ ร ู และมีความ
ทันสมัยสามารถนำไปใชได 

4344901 สัมมนาทางจุล
ชีววิทยา 

1/2562 4.40 
4.43 

 ฝกแปลบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยว ของ
กับงานวิจัยที่นักศึกษาทำหลายๆเรื่อง เพื่อเพิ่ม
ท ั กษะทางด  านภาษาอ ั ง กฤษ และนำมา
ประยุกตใชในการเขียนเลมวิจัยได 

4353701 เทคโนโลยีอาหาร
หมักพื้นบาน 

1/2562 4.50 
4.49 

 - 

4354201 ชีวสารสนเทศ
ศาสตรเบื้องตน 

1/2562 4.43 
4.57 
4.45 

 ควรจัดหาหนังสืออานประกอบ เนื ่อง จาก
เปนวิชาที่อาศัยศาสตรหลายดาน จึงมีหนังสือ
ท่ีตรงกับการเรยีนการสอนนอย 

7000390 การเตรียมความ
พรอมสหกิจ
ศึกษา 

1/2562 5.00 
5.00 

 กระตุนใหนักศึกษาสืบคนขอมูล และเขียน
อภิปรายงานนั้นๆ โดยใชความรูในบทเรียน
ประกอบ 

GES0702 การดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ 

1/2562 4.82  ปรับปรุงเนื ้อหาและว ิธ ีการสอนให ม ีความ
ทันสมัย  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

 
กลุมเรียน 594238 
1104258 กีฬาและการออก

กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1/2562 4.67 
4.54 

 - 

2333624 การออกแบบ
บาติกพื้นฐาน 

1/2562 4.68  - 

4213301 ชีวเคมี 1/2562 4.40  ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหนักศึกษาสามารถเขาใจได
มากขึ้น เชน การใหนักศึกษาไดศึกษาบทเรียน
มากอน 
ลวงหนาหรือการสั่งงานลวงหนา 
กอนเรียน 

4213302 ปฏิบัติการชวีเคมี 1/2562 4.80  ปร ับปร ุ งการสอนให  โดยให น ักศ ึกษาได  
เตรียมพรอมในการทำปฏิบัติการเพิ่มมากข้ึน
อาศัยการเรยีนรูผาน google classroom 

4333108 สถิติสำหรับ
ชีววิทยา 

1/2562    

4353102 เทคโนโลยีชีวภาพ
ในอุตสาหกรรม
อาหาร 

1/2562 4.65 
4.81 

 - 

4353902 วิจัยทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ 

1/2562 4.78 
4.64 
4.63 

 ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  
 

4354103 เทคโนโลยีของ
เอนไซม 

1/2562 4.64 
4.59 

 ปรับปรุงบทปฏิบัติ 
การใหมีความสอด คลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ในบางบทปฏิบัติการ  
 

4354201 ชีวสารสนเทศ
ศาสตรเบื้องตน 

1/2562 4.67 
4.66 
4.51 

 ควรจัดหาหนังสืออานประกอบเนื่อง จากเปน
วิชาที่อาศัยศาสตรหลายดาน จึงมีหนังสือที่
ตรงกับการเรยีนการสอนนอย 

4354801 การเตรียมฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ 

1/2562 4.80 
4.65 
4.88 

 - 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2562 4.77  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศกึษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

4571402 แคลคูลัส 2 1/2562 4.12  ปรับคะแนนการสอบกลางภาคและเพิ่มคะแนน
ในสวน      คะแนนระหวางภาค  
 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 
กลุมเรียน 624252 
4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 2/2562  9 ดำเนินการใหเอกสารประกอบการสอนมีความ

ครบถวนสม บูรณย่ิงขึ้น 
4131008 ปฏิบัติการฟสิกส

พื้นฐาน 
2/2562 4.55  - 

4211109 เคมี 2 2/2562 4.47 
4.44 

 - 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2562 4.03 
4.47 

 ปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย สอดแทรกขอมูล
เพ่ิมเติม  
 

4571211 คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

2/2562 4.61  - 

GESL103 รูใชภาษาไทย 2/2562 4.48  - 

GESS301 การใชชีวิตในสังคม
สมัยใหม 

2/2562 -  - 

GESS302 ทองถิ่นของเรา 2/2562 4.56  - 

กลุมเรียน 614252 
4213303 ชีวเคมี 2/2562 4.56  ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหนักศึกษาสามารถเขาใจได

มากขึ้น เชน การใหนักศึกษาไดศึกษาบทเรียน
มากอน 
ลวงหนา หรือการสั่ง งานลวงหนากอนเรียน 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 2/2562 4.66  นักศึกษายังขาดความ รูดานการคนหาขอมูลโดย
ใชสื่ออิเล็กทรอ นิกสผูสอนจึงตองอธิบายวิธีการ
คนหาโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศและอธิบาย 
เทคนิคการใชคำเพ่ือใชในการคนหาความ รู และ
เพื่อความรูทีไ่ด มานั้นตรงกับจุดประ สงคความ
ตองการของผูเรยีน 

4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ 2/2562 4.60 
4.55 
4.61 

 เนื ่องจากเปนคาบบรรยาย 3 คาบตอสัปดาห
ดังนั้นควรเพิ่มกิจกรรมทายคาบ ใหนักศึกษามี
ความสนใจและกระตือรอืรนจนหมดคาบเรยีน  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

 
4362104 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
2/2562 4.56 

4.65 
4.79 

 ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัย โดยให
บทปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาภาค
บรรยาย  
เทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น  

4362105 สรีรวิทยาของ
จุลินทรีย 

2/2562 3.86 
4.50 
4.70 

 กระตุ นใหนักศึกษาเรียนรู และฝกปฏิบัติ การ
มากขึ้น 

4362106 แบคทีเรียวิทยา 2/2562 3.97 
4.59 
4.57 

 กระต ุ  น ให น ั กศ ึกษาอ านเน ื ้อทฤษฎ ีและ
ปฏิบัติการมากอนลวงหนา เพื่อเพิ่มความเขาใจ
ในชั้นเรียนมากขึ้น 

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบ
สงขลา 

2/2562 4.04  จัดทาเอกสารประ กอบการเรียนการสอนโดย
ปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัย  
 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทำงาน 

2/2562 4.74  1. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง ออก
ทางการเรียนมากขึ้น(นำเสนอผลงาน)  
2.จ ัดก ิจกรรมให น ัก ศ ึกษาม ีการศ ึกษา 
คนควาความรูทาง ดานภาษาอังกฤษ เพ่ิมเตมิ
จากที่เรียนรูภายนอกหองเรียนดวยตัวของ
น ักศึกษาเอง (Self-study) พ ัฒนาท ักษะ
ภาษา อังกฤษผานกิจกรรมในช้ันเรียนมากขึ้น 

กลุมเรียน 604252 
401 อบรม

ภาษาอังกฤษของ
คณะ 

2/2562  9 - 

4363201 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดลอม 

2/2562 4.50 
4.47 

 เนนกระตุ นการคน ควาดวยตนเองนอกเวลา
เรยีนของนักศึกษา 

4363202 การนำของเสียไป
ใชประโยชน 

2/2562 4.82 
4.82 

 เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอกเวลาเรียน
ของนักศึกษา 

4363401 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

2/2562 4.65  ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

4363403 ยีสตและ
เทคโนโลยีของยีสต 

2/2562 5.00 
4.98 

 ในสวนของ power point ที ่ใชประกอบ การ
สอนเนื้อหาบาง สวนสามารถใส     animation
เพ่ือใหนัก ศึกษามองภาพไดเขา ใจขึ้น  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศกึษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

4363404 จุลชีววิทยาทาง
อาหาร 

2/2562 4.85  - 

4363405 เทคโนโลยีอาหาร
หมักพ้ืนบาน 

2/2562 4.60 
4.59 
4.94 

 - 

4363601 พันธุศาสตรของ
จุลินทรีย 

2/2562 4.69 
4.55 

 ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัย  
 

4363901 วิธีวิจัยทางจุล
ชีววิทยาประยุกต 

2/2562 4.35 
4.35 
4.54 

 เนนกระตุ นการคน ควาดวยตนเองนอกเวลา
เรยีนของนัก ศึกษา 

4364003 หลักการควบคมุ
คุณภาพและ
ประกันคณุภาพใน
อุตสาหกรรม 

2/2562  9 - 

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

2/2562 4.68 
4.63 
4.63 

 - 

4364109 ไวรัสวิทยา 2/2562 4.65  พานักศึกษาไปศกึ ษาดูงานนอกสถานที่ 

4364304 สารตานจุลชพีจาก
ธรรมชาต ิ

2/2562 4.73 
4.64 
4.70 

 กระตุนใหนักศึกษาอานเนื้อทฤษฎีและ
ปฏิบัติการมากอนลวงหนา และทำแบบ ฝกหัด
ทุกครั้งหลังจาก  
เรยีนเสร็จ 

กลุมเรียน 594239 
4212505 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2/2562 5.00  วางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 

ป โดยใชขอมูลที่ไดจากขอ 2. 
4212506 ปฏิบัติการเคมี

อินทรียพ้ืนฐาน 
2/2562 5.00  ควรอธิบายวิธีการทดลองในสัปดาหกอนเร่ิมการ

ทดลอง และอธิบายซ้ำในคาบที่ทาการทดลอง
อีกทั้งควรสุมกลุมนักศึกษาใหออกมาสรุปวิธีการ
ทดลองในแตละสัปดาห 

4342001 ภาษาอังกฤษ
สำหรับชีววิทยา
ประยุกต 

2/2562 5.00 
5.00 
5.00 

 ปรับปรุงแผนการสอนใหมีความทันสมัย  
 

4342104 สรีรวิทยาของ
จุลินทรีย 

2/2562 5.00 
5.00 
5.00 

 กระตุนใหนักศึกษานำความรูที ่ไดไปเชื่อม โยง
กับวิชาอื่นได 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

92 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

4342105 แบคทีเรียวิทยา 2/2562 5.00 
5.00 
5.00 

 กระตุนใหนักศึกษานำความรูที ่ไดไปเชื่อม โยง
กับวิชาอ่ืนได 

4343108 อนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย 

2/2562 5.00 
5.00 
5.00 

 เน ื ้อหารายวิชาเร ื ่องเกี ่ยวกับเทคนิคทางชีว
โมเลกุลนาจะมีการปรับเพิ่มเนื้อหาเทค นิคใหม 
ๆ และปรับลดบางเนื้อหาของเทคนิคที่ไมนิยมใช 

4343902 วิจัยทางจุลฃ
ชีววิทยา 

2/2562 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 เนื่องจากในภาคการศึกษาตอไปตามแผนการ
ศึกษาไดเพิ่มรายวิชาวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา ซึ่ง
นักศึกษา  
จะตองจัดทำโครงรางงานวิจัยสำเรจ็แลว จึงชวย
ใหนักศึกษาสามารถดำเนินงานไดเร็วขึ้นอยางไร
ก็ตาม  
จากสถานการณ การแพร  ระบาดของเชื้ อ 
Covid19 ซึ ่งจะสงผลใหนักศึกษาไมสามา รถ
ดำเนินงานวิจัยตามแผนกำหนดการได ซึ ่งจะ
สงผลใหการดำเนินงานวิจัยลาชาไป ทั ้งนี ้ได
ดำ เน ินการใหน ักศึกษาค นคว า และจัดทำ
เอกสาร รายงานเลมวิจ ัย เพื ่อ ที ่จะสามารถ
ดำเนิน การไดในทันทีที่สามา รถใหนักศึกษาสา
มา รถดำเนินงานวิจัยได 

4344802 การฝก
ประสบการณทาง
จุลชีววิทยา 

2/2562 - 9 กระตุ นใหน ักศึกษาอ านทบทวนเนื ้อหาท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี ่ยวกับสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา และเรียนรูเสริมทักษะภาษา อังกฤษ
เพิ่มเติมดวยตนเอง เพื่อเพิ่มความพรอมในการ
เขาฝกประสบการณวิชาชีพ 
ตอไป 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2562  9 จัดหลักสูตรเสริมทัก ษะพิเศษแกนักศึกษาที่มี
ความพรอมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ
ทักษะทาง 
ภาษา 
- จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาและ
สถานประกอบ การ กอนนักศึกษาไปปฏิบติังาน
จริง 

กลุมเรียน 594238 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศกึษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

4354802 การฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2/2562  9 - 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. นักศึกษาบางสวนเขาชั้นเรียนสาย  
2.นักศึกษาบางคนทำงานพิเศษ ทำใหมี
ปญหาในเรื่องเวลาเรียน นักศึกษามักจะ
หาขออางวามีการสงชิ้นงานหลายวิชา 
3. ไมสวมเสื้อกาวนในคาบปฏิบัติการ 
4. บางคนคัดลอกรายงานผลปฏิบัติการ 
5. นักศึกษาสงงานชากวากำหนด หรือไม
สงเลย 
6. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการสง
ในภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 
 

1. กระตุนใหเขาเรียนตรงตอเวลาหาก
เขาสายจะตัดคะแนนโดยภายหลัง
นักศึกษาไดมีการปรับปรุงตัวเองและ
มีระเบียบวินัยมากขึ้น  
2. จำเปนตองสั่งงานลวงหนาอยาง
นอย 1 สัปดาห 
3. ตักเตือน ชี้แจงเหตุผล 
4. ช ี ้ แจงให น ักศ ึกษาทราบข อดี  
ขอเสียของการคัดลอกและตัดคะแนน 
5. เรียกพบ สอบถามเหตุผลการสง
งานชา หรือไมสง ชวยนักศึกษาแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น 

ความรู 
 

1. เปนรายวิชาที่ตองมีความรูพื้นฐานทาง 
ดานชีวโมเลกุลและการประยุกตใชซึ่ง
นักศึกษามีความเขาใจที่แตกตางกัน  
2. นักศึกษาบางสวนไมทำความเขาใจบท
ปฏิบัติการลวงหนา ทำใหไมเขาใจวิธีการ
ทดลองและมาสามารถตอบคำถามกอน
การทดลองได  
3. ผูเรียนขาดทักษะการคนควา และลอก
เรียนผลงานของผู อื ่นมาสงโดยไมมีการ
ปรับปรุงแกไขใหมใหเปนเอกลักษณของ
ตนเอง  
4. นักศึกษาขาดความเขาใจในการทดลอง 
สงผลใหทำขอสอบกอนการทดลองได
คะแนนนอย และเขียนผลการทดลองไม
คอยดี  

1. กระตุนใหนักศึกษาอานปฏิบัติการ
ควบคูกับทฤษฎีมากอนทำปฏิบัติการ 
ตองอธิบายเพิ ่มเติมอยางละเอ ียด
เพื ่อใหเก ิดความเขาใจและทำการ
ทดลองไดถูกตอง  
2. ใช  เวลาในการอธ ิบายมาก ข้ึน
เพื ่อให เขาใจศัพทเฉพาะบางคำที่
จำเปน  
3. แนะนำแหลงขอมูลศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม  
4. กระตุ นใหนักศึกษามีความสนใจ
และกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
5. ใหนักศึกษาแนบสวนที่อางอิงมา
ดวย  
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

5. เนื ้อหาการสอนมีภาษาอังกฤษปะปน
อยูนักศึกษาไมเขาใจคิดวาเปนเรื่องที่ยาก  
6. นักศึกษาไมตั้งใจเรียน เขาเรียนไมครบ
ตามตารางเรียน  
7. นักศึกษาคนควาดวยตัวเองนอย และ
ขาดการทบทวนบทเรียนทำใหการเรียน
การสอนขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
8. นักศึกษาไมกระตือรือรนและไมมั่นใจ
ในการเรยีนภาษาอังกฤษ  
9. นักศึกษาไมเรียนรูท่ีจะคนควา แตจะใช
วิธีการลอกงานจาก Internet  
10. นักศึกษาไมมีความพยายามในการ
ทำงาน  
11. นักศึกษาบางคนเมื่อทำงานเปนกลุม
จะเกี่ยงกัน  
12. นักศึกษายังรอบรูไมกวางขวางพอ 
13. สำหรับปฏิบัติการที ่มอบหมายให
น ักศึกษาฝกปฏิบ ัติการด วยตนเองนั้น
นักศึกษาไมมีเวลา ทำใหเกิดการคางสะสม
ของวัสดุอุปกรณ อาหารเลี้ยงเชื้อทั้งที่ยัง
ไมไดใช และสวนที ่รอการนำไปฆาเชื้อ
จำนวนมาก จำเปนตองใชเวลานอกเหนือ 
จากชวงเวลาปกติเพิ ่มมากขึ ้นรวมทั้ง
สถานท่ีบางครั ้งไมเอื ้ออำนวยในการทำ
ปฏิบัติการ จึงไดสงนักศึกษาเพ่ือฝกปฏิบัติ
นอกสถานที่ควบคูกันดวย 
14. การสอนทักษะปฏิบัติเดี ่ยวมักจะมี
ปญหาเนื่องจาก พื้นฐานของนักศึกษาใน
เรื่องการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานยังมีนอย 
15. บางคนที่ไมอานเตรียมตัวมาลวงหนา 
ไมคนควาศัพททำใหไมเขาใจ 
16. นักศึกษามักทำแบบทดสอบยอยได
คะแนนนอย 
17. นักศึกษาขาดการทบทวนความรูที ่ได
จากการเรียนการสอนในชั ้นเรียนอยาง
สม่ำเสมอ 

6. สรางแรงจูงใจโดยการใหกำลังใจ
แกน ักศึกษาท ี ่ต ั ้งใจเรียน ซึ ่ งหาก
ทำงานไดดีจะมีคะแนนพิเศษให  
7. ใหนักศึกษาทำงานเปนคูหรือกลุม
เลก็ไมเกิน 3 คน  
8. อาจารย ตองคอยชี ้แนะและให
คำแนะนำ 
9. แนะนำใหนักศึกษาคนควาคำศัพท
ดวยโทรศัพทมือถือจากดิกชันนารี
เฉพาะทาง 
10. ทดสอบกอนเรียนเพื่อกระตุนให
นักศึกษาอานมากอนเขาเรียน 
11. มีแบบฝกหัดใหทำในคาบเรียน 
12. ใหเวลาในการทบทวนกอนทด 
สอบยอย 5 นาที 
13. จัดใหมีการทดสอบยอยมากข้ึน 
เพื่อกระตุนการทบทวนบทเรียน และ
ใหทำแบบฝกหัดทายบทสงทุกครั้ง
หลังจากเรียนเนื้อหาบทนั้นเสร็จสิ้น 
14. ใช เวลาในการอธ ิบายมากขึ้น
เพื ่อใหเขาใจศ ัพทเฉพาะบางคำ ท่ี
จำเปน และตัดลดเนื้อหาที่ไมจำเปน
ออกไป ให  เหล ือเฉพาะเน ื ้อหา ท่ี
นำไปใชประโยชนในสาขาที ่เรียนได
โดยตรง 
15. อาจารยตองคอยกระตุนนักศึกษา
ที่ไมมีโอกาสไดฝกปฏิบัติใหไดลงมือ
ทาการทดลองมากขึ้น 
16.เนนย้ำถึงความสำคัญของการใช
ภาษาอังกฤษ ใหกำลังใจ แนะนำให
นักศึกษาฝกฝนมากขึ้น 
17. ชมเชย ใหกำลังใจ ใหคะแนน
พิเศษเปนแรงจูงใจ 
18. เนนใหนักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
มาก 
19. ให น ักศ ึกษาฝ กใช  เคร ื ่ องมือ
พื ้นฐานใหมากข ึ ้น เพ ื ่อให มีความ
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18 .  ในการทำงานร  วมก ัน เป นกลุ ม
นักศึกษาอาจมีความรู ความสามารถไม
เทากัน บางครั้งนักศึกษาที่เรียนเกงจึงมัก
เปนผูทำ 
การทดลองเอง โดยไมใหผูรวมกลุมไดทำ
มากนัก 
19. นักศึกษาบางสวนยังไมมั่นใจในการ
ตอบคำถาม หรือไมกลาซักถาม เนื่องจาก
กลัวผิดแลวอายเพื่อนรวมชั้น 
20. นกัศึกษามีพ้ืนฐานความรูเฉพาะทางที่
จะนำไปใชในการฝกปฏิบัติการยังนอย  
21. นักศึกษายังขาดทักษะการวิเคราะห
บทความวิจัยที่นำเสนอ การสรุปประเด็น
การนำเสนอไม ตรงตามว ัตถ ุประสงค  
ทักษะภาษาอังกฤษยังตองมีการพัฒนา  
22. น ักศ ึกษาไม ค อยค นคว า เน ื ้อหา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่สอนในหองเรียน  
23. เปนรายวิชาที่ตองมีความรูพื้นฐาน 
ทางดานชีวโมเลกุลและการประยุกตใชซึ่ง
นักศึกษามีความเขาใจที่แตกตางกัน 
24. ในระหวางการฝกปฏิบัติการ ระบบ 
อินเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
การวิเคราะหขอมูลใชเวลานาน 
25. น ักศึกษาหลายคนไมต ั ้งใจฟ งและ
เขียนมาสั้นๆ ไมครอบคลุบการบรรยาย  
26. นศ.สวนใหญมีความรู พื ้นฐาน ทาง 
คณิตศาสตรนอย ทำใหการเรียนการสอน
ตองปูพื ้นฐานลงไป ถึงในระดับประถม 
มัธยม ถึงจะตอยอดมาทำความเขาใจกับ
เนื้อหาปจจุบัน ภายในเวลาที่จำกัด  
28. นักศึกษาบางคนไมกลาทำปฏิบัติการ
ดวยตนเอง 
29. จากการนำบทความงานว ิจ ัยของ
อาจารยผูสอนมาอภิปรายเสริมเพิ ่มเติม
จากการบรรยายในบทเร ี ยน พบว า
นักศึกษายังขาดทักษะการคิดวิเคราะห 

ชำนาญในการนำไปใช ในการฝก
ประสบการณ  
20. ใหนักศึกษาฝกการวิเคราะหสรุป
ประเด็นสำคัญ และปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาหรืออาจารยผูสอนในประเด็น
ตางๆ  
21. ทบทวนความรู พื ้นฐานและให
อานงานวิจัยเสริมและมอบหมายให
จัดทำรายงานพรอมนำเสนอในคาบ
เรยีน 
22. เบ ื ้องตนผู สอนปลอยสัญญาณ
ไวไฟ 
สวนตัวชวยใหเร็วขึ้น ใหงานเพิ่มเติม
หล ั ง เล ิก เร ี ยนและแจ  งทางมหา 
วิทยาลัยใหรับทราบ 
23. เพิ ่มเวลาในการฝกพิเศษ เชน 
สอนการโยนเทนนิสใหกับนักศึกษาใน
ตอนเย็นหลักเลิกเรยีน  
24. แนะนำแหลงขอมูลศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม 
25. มอบหมายใหผู เรียนคนควาหา
ขอมูลเพิ ่มเติมและสงเปนรายงาน
เดียวกันกับรายงานผลการทดลอง  
26. กระตุ นใหทุกคนไดลงมือทำปฏิ 
บัติการดวยตนเองไมใหนั่งเฉยๆ แลว
รอจนเพื่อนทำแลบเสร็จ 
27. กระตุนใหทุกคนไดทำปฏิบัติการ 
เพ ื ่อฝ กเทคนิคปฏิบ ัต ิการดานจุล
ชีววิทยาทางอาหารใหเชี่ยวชาญมาก
ขึ้น 
28. เสนอสำนักวิทยบริการใหจัดหา
เพ่ิมเติม 
29. อธิบายเพิ ่มเต ิมอยางละเอียด
เพื ่อใหเก ิดความเขาใจและทำการ
ทดลองไดถูกตอง 
30. ควรใหนักศึกษาฝกใชอุปกรณ 
เครื่องแกวใหมากข้ึน 
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และขาดทักษะในการอานบทความทาง
วิชาการที่เปนฉบับภาษาอังกฤษ 
30. จากเดิมหองสมุดไมมีหนังสือดานไวรสั
ว ิ ท ย า โ ด ย ต ร ง  ม ี ก า ร ส ั ่ ง ห น ั ง สื อ
ภาษาอังกฤษเพิ่มแลวแตยังขาดหนังสือฯ
ภาษาไทยใน หองสมุดของมหาวิทยาลัย 
31. มีการระบาดของไวรัสSARS-COV-2 
ทำใหการนำเสนอหัวขอที่ใชในการคนควา
ตองผานระบบออนไลน ซึ่งประสิทธิภาพ
ใน 
การเรียนการสอนไมเทียบเทาการนำเสนอ
และอภิปรายในชั้นเรยีน 
32. น ักศ ึกษาบางส วนย ัง ไม สามารถ
วิเคราะหขาวโดยอาศัยความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช 
33. นักศึกษาขาดทักษะในการใชอุปกรณ 
เครื่องแกว 

 
 

ทักษะทางปญญา 
 

1. นักศึกษาบางคนไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็น  
2. นักศึกษาสวนมากมีการวิเคราะหอยาง
ไมเปนระบบ  
3. น ักศ ึกษาม ีท ักษะในการสร ุปและ
วิเคราะหผลการทดลองคอนขางต่ำ  
4. นักศึกษาไมกลาแสดงออก  
5. นักศึกษาบางคนไมใหความรวมมือใน
การทำงานกลุม 
6. มีการคัดลอกรายงานผลปฏิบัติการและ
การทำรายงานกลุมเปนการประเมินจาก
ภาพรวมไมสามารถประเมินผลรายบุคคล 
7. นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานและความ
เขาใจในเนื้อหา ทำใหไมสามารถแกปญหา
โจทยได  
8. นักศึกษาตองรอคำถามจากอาจารย 
การฝกตั ้งคำถามมีนอยและไมกลาถาม 
วิพากษ หรือแสดงความคิดเห็นงานของ
กลุมเพื่อน 9. นักศึกษาไมคิด ไมตอบ รอ
คำตอบท่ีถูกจากผูสอนเพียงอยางเดียว 

1. ฝกใหนักศึกษาแก ปญหา โจทย
อยางหลาก หลาย 
2. ชวยกันอภิปรายบางประเด็นใน
การนำเสนอสัมมนาแตละครั้ง 
3. มีการวัดผลการประเมินในภาพรวม 
เพ ื ่ อ ให  เ ก ิ ด การสำน ึ ก ในความ
รบัผิดชอบ  
4. ใหนักศึกษาทำงานกลุมแตรายงาน
ผลรายบุคคล  
5. ใหนักศึกษาทบทวนความรูพื้นฐาน 
ฝกใหนักศึกษาแกปญหาโจทยอยาง
หลากหลาย  
6. กำหนดใหน ักศ ึกษาฝ กการตั้ ง
คำถามและการแสวงหาคำตอบ เพื่อ
สามารถจัดระบบการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
7. ใหมีการฝกเขียนรายงานปฏิบัติการ 
และการสรุปผล วิเคราะห วิจารณผล
การทดลอง โดยมีอาจารยคอยดูแล
ตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ 
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10.น ักศ ึกษา เขียนบทปฏ ิบ ัต ิการไม
ละเอียดขาดทักษะในการเขียน และยัง
สรปุผล วิจารณผลไมเปน 
11. นักศึกษาบางคนไมใหความรวมมือกัน 
ทำงานกลุ มมีคนรับผิดชอบงานกลุ มอยู
นอย 
12. บางคนวิเคราะหขอมูลไมได เนื่องจาก
ขาดความรู พื ้นฐานที่ใชในการวิเคราะห
คำนวณ 
13. สวนใหญขาดการวิเคราะหอยางมี
เหตุผลในการสืบเสาะขอมูลทำใหการวาง
แผนการทดลองผิดพลาดจึงเสียเวลา 
14.น ักศ ึกษาบางส วนย ั งไม สามารถ
ว ิเคราะห และเล ือกใช สถ ิติ ได อย างมี
ประสิทธิภาพ 
15. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองไดไม
ดีนัก เนื ่องจากยังมีประสบการณไมมาก 
และคนควาดวยตนเองไมเพียงพอ  
16.นักศึกษายังขาดการวิเคราะหและการ
ตีความบทความ 
17. น ักศ ึกษาส วนใหญ ย ั งไม สามารถ
วิเคราะหอยางมีเหตุผลตามหลักการทาง
วิทยาศาสตรไดดีนัก 
18. มีการคัดลอกงานสง 
19. นักศึกษายังมีสวนรวมในการอภิปราย
และแสดงความค ิดเห ็นต อห ัวข อการ
นำเสนอแตละหัวขอนอย ตั้งคำถามไมเปน 
และไมกลาแสดงออก  
20. นักศึกษาขาดทักษะ  
“การวิเคราะห” การเคลื่อนไหวเนื่องจาก
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรการกีฬายังมีนอย 
21. ผูเรียนยังไมสามารถประยุกตความรู
กับปฏิบัติการได  
22. นศ. มีสวนรวมในการตอบคำถามใน
ชั้นเรยีนนอย นศ.ที่ตอบไดก็จะเปนคนเดิม  

8. ใชวิธีสุ มเรียกชื ่อใหออกมา หรือ
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาโดยหามซ้ำคน
เดิม 
9. กระตุ นใหน ักศึกษาทุกคนกลา
แสดงความคิดเห็นโดยการใหคะแนน
แสดงความเห็นในคาบเรียน 
10. กระตุ นและสอนใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบตองานกลุมโดยให
แบ งหนาที ่ร ับผ ิดชอบในงานกลุม
ชัดเจน และใหคะแนนทั้งในสวนที่
รับผิดชอบและคะแนนภาพรวมของ
งานกลุม 
11. สรางแรงจูงใจใหนักศึกษามีเจต
คต ิท ี ่ดีของน ักว ิทยาศาสตร แนะ
แนวทางและการวางแผนทดลอง
รวมกัน 
12. จำเปนตองเพิ่มงานใหฝกทักษะ
มากขึ้น 
13.เพ ิ ่มงานการค นคว าเก ี ่ยวกับ
รายงานการวิจ ัยตาง ๆ ใหมากขึ้น 
และใหบทความภาษาอังกฤษอาน
เพิ ่มเต ิม เพ ื ่อเพิ่มพ ูนความรู และ
ความสามารถที่จะนำไปประยุกตใชใน
วิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของได  
14. กระตุ นให น ักศึกษากลาแสดง
ความคิดเห็น โดยชวยในการอภิปราย
รวมแตละขั้นตอน 
15. ชี้แนะเปนรายบุคคลยกตัวอยาง
ใหเขาใจมากข้ึน 
16. ฝกใหนักศึกษาอานบทความ วิจัย
ที่เก่ียวของทางดานจุลชีววิทยาใหมาก
ขึ้น  
17. พยายามใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การสัมมนา การแสดงความคิดเห็น  
18. ตั้งคาถามและใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

98 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

23. นักศึกษายังไมสามารถอภิปรายปญหา
หรือประยุกตความรูจากเนื้อที่เรียนมาเพื่อ
วิเคราะห  
24. มีการคัดลอกงานสง และ สืบคนจาก
อินเตอรเน็ตมาสง 
 
 
 
 

19. กระตุนใหนักศึกษาสืบคนขอมูล 
และเขียนอภิปรายงานนั ้นๆโดยใช
ความรูในบทเรียนประกอบ 
20. ใหคำแนะนำและทำความเขาใจ 
คำวา “ว ิเคราะห” การเคลื ่อนไหว 
และฝกอยางสม่ำเสมอและใหงานไป
ทำเปนการบาน  
21. ให น ักศ ึกษาทบทวนความรู
พ้ืนฐาน  
22. มอบหมายงานลวงหนาใหผูเรียน
แตละกลุมชวยกันหาขอมูลเพื่อนำมา
อธ ิบายการทดลองในแต ละบทที่
สามารถนำไปประยุกตได 
23.ใชกรณีศึกษาใหนักศึกษาฝกนำ
ความร ู  ท ี ่ เ ร ี ยนมาประย ุกต  เ พ่ือ
แกปญหา  
24. สอนเพ่ิมเติมเรื่องการคนควาจาก 
แหลงตางๆ และใหระบุในรายงานวา 
ใครร ั บผ ิ ดชอบทำส  วนไหนของ
รายงาน 
25. ควรกำหนดใหมีนักศึกษาแตละ
หอง ไมควรเกิน 30 คน เพื่อผูสอนจะ
สามารถจัดระบบการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
26. กระตุ นนักศึกษาใหกลาแสดง
ความค ิด เห ็นโดยเร ี ยกตอบเปน
รายบุคคล 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

1. นักศึกษาสวนใหญตั้งใจทำการทดลอง 
และใหความชวยเหลือกันทั้งภายในกลุม
และนอกกลุ ม แตก ็ม ีบางเล็กนอยที่ไม
สนใจทำการทดลอง และตองถามเพื่อนๆ 
กลุมอ่ืนในทุกๆ การทดลอง  
2. นักศึกษามีความรวมมือกันในการทำ
การทดลองเปนอยางดี  
3. นักศึกษามีความรู ทางดานภาษาใน
วงจำกัด แมจะทำงานเปนกลุ มและคู ก็
พัฒนาความรูไดนอย  

1.  กำหนดให น ักศ ึกษาม ีการทำ
รายงานปฏิบัติการเปนรายกลุ มและ
สง 1 สัปดาหหลังจากทำปฏิบัติการ
พรอมทั้งระบุหนาที่ของนักศึกษาแต
ละคนในกลุมวาไดชวยทำปฏิบัติการ
ตรงสวนใด  
2. กระต ุ  น ให  น ั กศ ึ กษ าม ี ค ว าม
รับผิดชอบตองานกลุม โดยนำเสนอ
งานหนาชั ้นเรียนทุกคน และทำงาน
สงเปนกลุม  
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4. นักศึกษาเรียนออนมักจะผลักภาระให
ผูอื่นทำงาน 
5. นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในการ
ดูแลหองอีกทั้งมีนักศึกษาหลายกลุมที่ใช
หองเรียนรวมกันจึงควบคุมยาก จึงทำได
เฉพาะในชวงที่เปนคาบเรยีนของรายวิชา 
6. การบันทึกการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ไม  ได กระทำ เป นร ูปธรรม เพ ียงแต
สอบถามการเขารวม และการมีสวนรวม
ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
7. นักศึกษามักจะจัดกลุมสมาชิกคนเดิมๆ
ในการทำงาน 
8. มีนักศึกษาบางคนไมมีความรับผิดชอบ 
ไมใหความรวมมือในการทำปฏิบัติการ 
9. นกัศึกษาบางคนไมเขารวมกิจกรรม 
10. ในการจัดกลุมทำปฏิบัติการ มี 
นักศึกษาบางคนตองการจับกลุม 
กับเพื่อนท่ีสนิท 
11. หากจำนวนนักศึกษาในกลุมมีมากไป 
อาจเกิดการไมกระจายการทำงาน ทำใหมี
ความเหลื่อมล้ำในการทำงาน และสราง
ความไมพอใจกับนักศึกษาในกลุม 
12. นักศึกษาบางคนไมกลาแสดงออก  
13. มาเรยีนไมตรงเวลา อยางสม่ำเสมอ
ตลอดปการศึกษาในคนท่ีมาไมตรงเวลา
เปนประจำ สงงานไมตรงเวลา ลอก
การบาน และรายงาน  
14. ผูเรียนยังขาดความรวมมือระหวางคน
ในกลุ ม และตอตนเองในการทำงานที่
ไดรับมอบหมาย  
15. ในกรณีทำงานกลุมจะสามารถตดิตาม
ประเมินผลรายบุคคลไดยากเนื่องจากเปน
การทำงานนอกหองเรียน / รายกลุมควร
จะมีการแบงงานใหแตละบุคคลใหชัดเจน  
16. เมื่อทำงานกลุม มีนักศึกษาบางสวนใน
แตละกลุ มที ่ไม ใหความรวมมือในการ
ทำงาน 

3. ผูสอนควรใหความสนใจนักศึกษา
สวนรวมมากกวานักศึกษาที่ไมตั้งใจ 
4. ใหคะแนนในสวนการทำปฏิบัติการ
และรายงานปฏิบัติพรอมทั้งกระตุนให
นักศึกษามีสวนรวมและรับผิดชอบ
รวมกันในงานที่ทำ 
5. ชี้แจงใหทราบขอดีขอเสียของการ
เขารวมกิจกรรม 
6. ให น ักศ ึกษาม ีก ิจกรรมท ี ่ต อง
รับผิดชอบ 
7. ผู สอนจึงไดจัดกลุมโดยกระจาย
น ักศึกษาที ่ เร ียนไม  เก งไปทำการ
ทดลองกับนักศึกษาที ่เรียนเกงเพื่อ
เพิ่มทักษะที่ดีใหกับนักศึกษาที่เรียน
ไมเกง และฝกการทำงานรวมกัน 
8. ผ ู  สอนได จ ัดกล ุ มโดยกระจาย
น ักศึกษาที ่ เร ียนไม  เก งไปทำการ 
ทดลองกับนักศึกษาที่เรียน เกง เพื่อ 
ใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุม สามารถชวย 
เหลือและแกปญหาในกลุมไดอยาง
สรางสรรค 
9. ใหนักศึกษาคิดวิเคราะหรวมกัน 
และนำเสนองานหนาช้ันเรียนเปนราย 
บุคคล  
10. กระตุนใหนัก ศึกษาคิดวิเคราะห
รวมกัน และนำเสนองานหนาชั้นเรียน
เปนรายบุคคล 
11. ในการมอบหมายงานเปนรายก
ลุมกำหนดจำนวนนักศึกษาในแตละ
กลุ มที่เหมาะสมและใหระบุงานใน
สวนท่ีแตละคนรบัผิดชอบ  
12. หล ังจากผู  เรียนทำการทดลอง
เสร็จ ใหแตละกลุมมาอภิปรายถึงผล
การทดลองโดยอาจารย ผ ู สอนจะ
ซักถามสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับผลการ
ทดลองเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
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17. นักศึกษาจับกลุมกันทำปฏิบัติการ แต
ม ี ก า ร ก ร ะ จ า ย ง า น ไม  ท ั ่ ว ถ ึ ง จ ึ ง มี
ผูรับผิดชอบทำรายงานปฏิบัติการเพียง
ไมก่ีคน  
 
 
 
 

เรียนรู และใหความรวมมือกับคนใน
กลุม  
13. ให น ักศ ึกษาอภิปรายร วมกัน
หลังจากที่ทำปฏิบัติการเสร็จสิ้น และ
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ใ ห  ร ะ บ ุ ค ว า ม
รับผิดชอบวาใครรับผิดชอบทำหัวขอ
ไหนในรายงาน  
14. ใหทำงานคู หรือใหคะแนนเปน
รายบุคคล 
15. ในการจัดกลุมทำปฏิบัติการ มี
กา รแบ  ง กล ุ  ม เ วร ในการ เตร ียม
ปฏ ิบ ัต ิการล วงหน า  เป นการฝก
นักศึกษาใหเรียนรูทักษะเบื้องตนทาง
จ ุ ลช ี วว ิ ทยาท ี ่ ส ามารถนำไปใช
ประโยชนในการวิจัย ทางจุลชีววิทยา
ตอไป 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นักศึกษามีทักษะในการคำนวณ และ
การสืบคนขอมูลผานการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศคอนขางนอย  
2. นักศึกษาขาดเทคนิคในการนำเสนอ
งานหนาชั้นเรียน และการอานออกเสียง
เกี่ยวกับศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางยัง
ไมถูกตอง  
3. นักศึกษามีทักษะการใชภาษาเพ่ือการ 
สื่อสารความรู ทางวิทยาศาสตรคอนขาง
น  อ ย  ห  อ ง เ ร ี ยนขาดอ ุ ปกรณ ท ี ่ ใ ช
ประกอบการเร ียน เช น คอมพิวเตอร  
เคร ื ่องเล น CD ระบบ wireless ทำให
ผ ู  สอนต องขนส ัมภาระมากมายเพื่อ
นำไปใชประกอบการสอน ไมสะดวกและ
เสียเวลาในการติดตั้งอุปกรณ 
4. เวลาในการสอนจำกัด ไมสามารถจะ
ตรวจสอบงานการคนควาของนักศึกษาได
ทุกคน แตเพียงคัดเลือกเพื่อยกตัวอยาง
เทานั้น อาจไมครอบคลุมทุกประเด็น 
5. รายวิชานี ้ใชการวิเคราะหและคนหา
ข อม ูลด วย เทคโนโลย ีสารสนเทศจึง

1. ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาอานออก
เสียงเกี่ยวกับศัพทภาษาอังกฤษเปน
รายบุคคล  
2. กระตุ นใหนักศึกษามีการสื่อสาร
หรือนำเสนอหนาช ั ้นหลายๆ ครั้ง 
เพื ่อใหนักศึกษามีความมั ่นใจ และ
นำเสนอไดดีข้ึน  
3. ควรมีการติดตั ้งอุปกรณที ่พรอม
สำหรับการจัดการเรยีนการสอน  
4. มีการมอบหมายใหนักศึกษาแปล
บทความและส  ง  และว ิ เคราะห
บ ท ค ว า ม ก า ร ใ ช  จุ ล ิ น ท ร ี ย  ไ ป
ประยุกตใชดานสิ่งแวดลอมอยางไร 
5. อธิบายถึงขอเสียจากการกระทำ
ดังกลาว วางมาตรการลงโทษดวยการ
หักคะแนน 
6. ผ ู สอนแนะนำส ื ่อสารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการสืบคนขอมูล 
7. จัดปฏิบัติเปนกลุมตามความ 
เหมาะสมของเนื้องาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

จำเปนตองใชคอมพิวเตอรที ่มีศักยภาพ
ระดับหนึ่ง ซึ่งฐานะของนักศึกษาบางคน
ไมเอื้ออำนวย 
6. การวิเคราะหขอมูล จำเปนตองเขาใจ
หลักการทางสถิติท ี ่เก ี ่ยวของนักศึกษา
บางสวนไมเขาใจหลักการทางสถิติ ทำให
ประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง 
7. นักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
แลวทำการคัดลอกมาใสในรายงานโดยไม
มีการวิเคราะหขอมูล 
8. นักศึกษาสืบคนขอมูลไดไมครอบคลุม
เพราะขาดทกัษะในการใชเครื่องมอืสืบคน
บางตัว  
9. นักศึกษาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร 
และการคนขอมูล 
10. นักศึกษายังขาดความรูดานการคนหา 
ขอมูลโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
11. นักศึกษายังขาดความรูดานการคนหา 
ขอมูลโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
12. นักศึกษาสืบคนขอมูลไดไมครอบคลุม
เพราะขาดทกัษะในการใชเครื่องมอืสืบคน
บางตัว  

8. ผู สอนใหคนควาเพิ ่มเติมและให
เวลาในการอธิบายเพ่ิมมากข้ึน 
9. มอบหมายใหน ักศ ึกษาทำการ 
คนควาอยางสม่ำเสมอ สอนวิธีการใช
เบื้องตน  
10. ตองอธิบายวิธีการคนหาโดยใช
เทคโนโลย ีสารสนเทศและอธ ิบาย
เทคนิคการใชคำเพื่อใชในการคนหา
ความรู และเพื่อความรูที่ไดมานั้นตรง
กับจ ุดประสงคความตองการของ
ผูเรียน 
11. มอบหมายงานใหนักศึกษาทำเพ่ือ
ฝกทักษะในการคำนวณใหมากขึ้น  
12.กระตุนใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูล
และ จัดทำรายงาน ใหถ ูกต องตาม
หลักการ และอางอิงจากแหลงสืบคน
ใหชัดเจน เพื ่อที ่ผ ู สอนจะไดเขาไป
ตรวจเช็คไดงายวามีการลอกรายงาน
มาโดยไมไดผานการวิเคราะหขอมูล
หรือไม 
 

8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร (ไมมี)  
จำนวนอาจารยใหม  .......0......... คน   
จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ........0........ คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
- 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
- 

 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ   
- 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จำนวนผูเขารวม  
สรุปขอคดิเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

การสงอาจารยไปเขารับการ
อบรม เพื่อกาวทันเทคโนโลยี 
และเรียนรูการใชเครื่องมือ หรือ
โปรแกรมสมัยใหม 

9 9 เพ่ือกาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการใชเคร่ืองมือ 
หรือโปรแกรมสมัยใหม 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูจากองคประกอบที่ 4 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ
ติดตามและ
ปรบัปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรบัปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มรีะบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรงุ
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรงุเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ 
 
เปาประสงค (O) 
          หลักสูตรมีความทันสมัย สาระรายวิชาในหลักสูตรสามารถทำใหบัณฑิตมีความรู  ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเปนที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน 
  
การวางแผน (P)  

จากการนำไปปฏิบัติหรือพัฒนาตอ (A) ที่กำหนดไวในป 2561 คือดำเนินการเปดสอนรายวิชาที่ผานการ
ปรับปรุง (สมอ.08) และเก็บขอมูล ทำการวัดและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอน รายงานในมคอ. 3 และ 5 
ของปการศึกษา 2562 และสงเสริมการเขารวมโครงการการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง และ
จัดโครงการเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูป word, power point, และ SPSS มาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
และการทำงานในอนาคต  
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ผลการดำเนินงาน 
นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรไดกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา 4 ป และปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะนำไปสูการปฏิบัติ มีการวิพากษหลักสูตร และนำหลักสูตรเขาสูกระบวนการๆ 
เพ่ือขอรับรองหลักสูตร 

ดังนัน้ในป 2562 คณะกรรมการหลักสูตรไดมีการวางแผนดังนี้ คือ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 
81/2563) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 
2564) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  โดยทำใหหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังน้ีคือ 

1.1 ศึกษาความเห็นของผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตรผานโครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือนำผลการประเมินที่ไดมาใชในการราง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

1.2 คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารวมกับคณะเพื่อจัดทำโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร   โดยที่หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนหลักสูตรความรวมมือกับ
หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มี
การเชื่อมโยงระหวางความรูดานการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เขากับการทำวิจัย
อยางลุมลึก ทั้งการเขาถึงเคร่ืองมือเชิงลึกที่ใชในการทำวิจัย และสามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติได ซึ่งเปน
จุดเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งความรวมมือดังกลาว เปนการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งทรัพยากรบุคคล 
ความรู และเครื่องมือวิทยาศาสตร  ทำการปรับโครงสรางหลักสูตรเปน 2 แผน ดังนี้คือ 
        แผน ก. เปนการเรียนระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (4+1 ป) ซึ่งจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมีระยะเวลาในการเรียน 4 ป และไดรับปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม) จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมี
ระยะเวลาในการเรยีน 1 ป 
        แผน ข. เปนการเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปการศึกษา ซึ ่งจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.3 คณะกรรมการหลักสูตรไดจัดทำรางหลักสูตรวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 2 คน  หลังจากนั้นมีการวิพากษหลักสูตรในวันที่ 25 มีนาคม 
2563  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 2 คน  เพื่อประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา 
การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด เพิ่มหนวยกิต 

1.4 เมื ่อเสร็จสิ ้นการปรับปรุงจึงยื ่นตอกรรมการวิชาการประจำมหาวิทยาลัย และยื่นของอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 

1.5 ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษาในป พ.ศ. 
2564 
2. การเปดสอนรายวิชาที่ผานการปรับปรุง (สมอ.08) ของหลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต คือ วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
และหลักการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมทำการวัดและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอน รายงาน
ในมคอ. 3 และ 5 ของปการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
3. จัดโครงการเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูป word, power point, และ SPSS มาประยุกตใชในการเรียน      
การสอน และการทำงานในอนาคต 
การดำเนินการ (D) 

       คณะกรรมการหลักสูตรไดประชุมหารือรวมกัน พบวา หลักสูตรมีความจำเปนตองดำเนินการดังตอไปนี้คือ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดำเนินการดังนี้คือ 

1.1 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญา 
ปฏิบัติเชี่ยวชาญ วิชาการเดน เนนคุณธรรม นำตลาดแรงงาน 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร                                                                                                   

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ เปนพลเมืองดีของสังคมทำงานรวมกับ
ผูอื่นได และมีทักษะความพรอมดานสังคมท่ีจำเปนตอการทำงานและการใชชีวิตในอนาคต 

2)  มีความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะห และริเริ่มสรางสรรคดานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนำไปประกอบ
อาชีพที่เก่ียวของกับสาขาวิชาได 

3)  มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 โครงสรางหลักสูตร   
              โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิตดังนี้คือ 

      1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ไมนอยกวา       30 หนวยกิต 
    กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
   บังคับเรียน       9 หนวยกิต 
   เลือกเรียน ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
   บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
     เลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 

   บังคับเรียน                                                     3 หนวยกิต 
   เลือกเรียน   ไมนอยกวา                                                   6 หนวยกิต 
      2)   หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา   93 หนวยกิต 
        กลุมวิชาแกน  26 หนวยกิต 
    กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 67  หนวยกิต 
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ผลการดำเนินงาน 
   วิชาเฉพาะดานบังคบั   44 หนวยกิต 
   วิชาเฉพาะดานเลือก                             ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 
   วิชาฝกประสบการณวิชาชพี                                   8 หนวยกิต 
      3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
     

1.3 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล   
1) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาประกอบดวยดานนักปฏิบัติทางเทคโนโลยชีวีภาพ ดานบุคลกิภาพและ

ภาวะความเปนผูนำ ดานเสริมทกัษะวิชาการภายนอก ดานการใชทักษะภาษาอังกฤษ และดานการใชทักษะ
คอมพิวเตอร 

2) การกำหนดผลการเรียนรู 5 ดานคือ ดานคุณธรรมจรยิธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษาแตละชั้นปมีจุดเดนดังนี้ คือ 
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- นักศึกษาชั้นปที่ 2 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
- นักศึกษาชั้นปที่ 3 เนนความรูความเขาใจทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกตใชดานตางๆ เชน อาหาร 
- นักศึกษาชั้นปที ่ 4 เนนทักษะการคิดวิเคราะห บูรณาการศาสตรดานเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชทาง
อุตสาหกรรม และนำไปใชในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ และวิชาสหกิจศึกษา 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  สวนรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการเนน
ใหมีการทดสอบปฏิบัติการ  

1.4 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สรุปไดดังน้ี คือ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการใชบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิ ศึกษาความตองการ

ของศิษยเกา และศิษยปจจุบันที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลการวิจัย

สรุปดังนี้ จากกลุมผูใชบัณฑิตจำนวน 12 คน พบวาผูใชบัณฑิตมีความตองการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 4.73 ± 0.04 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.53 ± 0.08 (ระดับมาก) ดานทักษะทางปญญา มีคาเทากับ 4.42 ± 0.07 (ระดับ

มาก) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเทากับ 4.42 ± 0.16 

(ระดับมาก) และดานความรู มีคาเทากับ 4.29 ± 0.12 (ระดับมาก) ตามลำดับ  

จากกลุมผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 7 พบวาความตองการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 

4.66 ± 0.30 (ระดับมากที่สุด) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา

เท ากับ 4.54 ± 0.07 (ระดับมากที ่สุด) ดานความรู  มีคาเท ากับ 4.50 ± 0.14 (ระดับมาก) และดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.33 ± 0.16 (ระดับมาก) ตามลำดับ 
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ผลการดำเนินงาน 
จากกลุมศิษยเกาที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 8 คน 

พบวา คุณลักษณะอันดับแรกที่กลุมศิษยเกาตองการ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 4.80 ± 0.13 (ระดับ

มากที่สุด) รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.79 ± 0.07 

(ระดับมากที่สุด) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเทากับ 4.38 ± 

0.10 (ระดับมาก) ดานความรู มีคาเทากับ 4.34 ± 0.31 (ระดับมาก) และดานทักษะทางปญญา มีคาเทากับ 4.33 ± 

0.14 (ระดับมาก) ตามลำดับ และจากกลุมศิษยปจจุบัน จำนวน 33 คน พบวาคุณลักษณะอันดับแรกที่กลุมศิษย

ปจจุบันตองการ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 4.56 ± 0.03 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.35 ± 0.10 (ระดับมาก) ดานทักษะทางปญญา มีคา

เทากับ 4.29 ± 0.05 (ระดับมาก) ดานความรู มีคาเทากับ 4.25 ± 0.09 (ระดับมาก) และดานทกัษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเทากับ 4.11 ± 0.13 (ระดับมาก) ตามลำดับ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรทำการวัดและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต คือวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื ่อพัฒนาทองถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพสิ ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักการควบคมุและประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม ที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2562 ที่รายงานในมคอ.3 และ มคอ.5 
3. คณะกรรมการหลักสูตรไดประชุมหารือและไดเพิ่มเติมรายวิชาใหม ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือกของหลกัสูตร 
วท.บ.สาขาวิชาจุลชีวว ิทยาประยุกต ซึ ่งมีเนื ้อหาที ่มีความกาวหนาทางวิทยาการ  และจะทำการเปดสอนใน              
ปการศึกษา 1/2563 ดังนี้คือ  
- วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร เซลลพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพการแพทยเพื่อสุขภาพ การเกษตร อาหารและสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัยของผูบริโภค และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีชีวภาพ  สอนโดยอ.วาสนา มูสา ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
และอ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 
- วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ฮอรโมนและเอนไซมที่ใช
ในการรักษา เทคโนโลยีของแอนติบอดีและวัคซีน การรักษาโดยใชกรดนิวคลีอิกและเซลล ระบบนำสงยา และการ
วิเคราะหผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม สอนโดยผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
4. หลักสูตรจัดโครงการเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปดังน้ี คือ  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชโปรแกรม word และ power point สำหรับนักศึกษารหัส 614252 และ
โปรแกรม excel สำหรับนักศึกษารหัส 604252 สามารถนำมาเชื่อมโยงกับรายวิชาตางๆในหลักสูตร  โดยนักศึกษา
สามารถประยุกตใชในการศึกษาคนควา และทำรายงานตางๆได 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติ (SPSS) ใหแกนักศึกษารหัส 604252 ในเดือน
มิถุนายน 2563 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
1. คณะกรรมการหลักสูตรนำขอมูลที่ไดจากการรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมาออกแบบหลักสูตร และเชิญผูทรงคุณวุฒิมายกรางและวิพากษ
หลักสูตรดังนี้ คือ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
1) เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จากเดิม “จุลชีววิทยาประยุกต” เปน “เทคโนโลยีชีวภาพ” เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปน
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายหลักเพื่อใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ คือ เทคโนโลยีชีวภาพ 

2) การปรับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง
หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลยีช ีวภาพ และสอดคลองกับแผนการเร ียนของภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพ่ือใหสะดวกตอการบริหาร
จัดการเรื่องการเรียนการสอนปริญญาตรีแบบกาวหนา (4+1 ป) แตยังไมไดมีการลงนามความรวมมือ (MOU) 
ระหว างคณะว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสงขลาก ับคณะอ ุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เนื่องจากมีสถานการณโควิด 2019 

3) หลักสูตรผานการพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 และผานการพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563 
2. คณะกรรมการหลักสูตรทำการวัดและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนตามรายงานในมคอ.3 และ มคอ.5 
ของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ปการศึกษา 2562 พบวา มีความสอดคลองของมาตรฐานการ
เรยีนรู 5 ดานกับแผนกระจายความรับผิดชอบหลักในหลักสูตร วิธีสอน และวิธีการประเมินผล 
3. ในการสงเสริมนักศึกษาใหเขารวมโครงการตาง ๆ ดังกลาวขางตน พบวานักศึกษาใหความรวมมือเปนอยางดี    
เขารวมโครงการตาง ๆ รอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อสอบถามถึงความพอใจในการเขารวมโครงการ พบวานักศึกษามคีวาม
พึงพอใจ อยากใหทางหลักสูตรหรือคณะจัดโครงการอยางตอเนื่อง และจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา พบวานักศึกษามีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น  สวนนักศึกษาที ่อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป
สามารถนำไปประยุกตใชในการศึกษาคนควา นำเสนองาน และทำรายงานตางๆได 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 คณะกรรมการหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือดังนี้ คือ  
1. คณะกรรมการหลักสูตรติดตอประสานงานเพื่อลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
2. คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแกไขหลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) เพื่อเตรียมยื่นหลักสูตรเขารวมพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ (กช.) 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
3. นำขอสรุปที่ไดจากการวัดและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนตามรายงานในมคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละ
รายวิชาของหลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ที ่เปดสอนในปการศึกษา 2562 มาวางแผนในการ
ดำเนินงานในปการศึกษา 2563       
4. กำหนดจัดโครงการอบรมการวิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS และโปรแกรม excel ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 
หลังจากสอบปลายภาคเรียนเสร็จทันที  เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการนำทักษะนี ้มาใชประกอบใน
งานวิจัยทีก่ำลังดำเนินการ 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-1 เลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

109 

 

 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-2 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  
5.1-0-3 สมอ. 08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
5.1-0-4 มคอ.3 
5.1-0-5 มคอ.5 
5.1-0-6 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9    

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 

หลักสูตรไดนำขอมูลที่ไดจากรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมาออกแบบหลักสูตร และเชญิผูทรงคณุวุฒิมายกรางและวิพากษหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ศักยภาพของนักศึกษาดานความรู ปญญา การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. สรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาดานความรู ปญญา การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะหตาง ๆ ผาน
การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียน และสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมที่ทำใหเกิดการพัฒนาความรู สติปญญา การ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ตัวบงช้ีที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชดัเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

การกำหนดผูสอน  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปาประสงค (O) 

 เพื่อใหไดผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชาที่สอน มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุเปาหมาย 
 เมื่อการจัดทำหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดำเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรทำการ
วางระบบผู สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับรายวิชาที ่สอนให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการ
กระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการเรยีนการสอน ดังนี้คือ 

ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกำหนดผูสอนรายวิชา 
จากนั้นจัดทำ มคอ.3 ตามกำหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทำ มคอ.3 รวมกัน จากนั้นจึงนำไปสอน ขณะที่
สอนมีการทวนสอบการทำงานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการ
จัดการเรียนการสอนโดยนำผลการดำเนินงานทีม่ีขอควรปรบัปรุงไปปรับปรุงในการทำ มคอ.3 และมคอ.4 ในการสอน
ครั้งตอไป อยางไรก็ตามอาจารยผูสอนยังไมมีผูใดไมผานการประเมิน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทำ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

111 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
ตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรง
ตามความตองการของหลักสูตร 
 
การวางแผน (P)  
       จากการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ที่กำหนดไวในป 2561 คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรเสนอ
ใหปรับขอกำหนดของมหาวิทยาลัยใหอาจารยผูสอนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมีภาระงานสอนไมนอยกวา 12 คาบ
สัปดาห ควรมีการรับอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่เปดสอนใหเพียงพอ และดำเนินการตามเกณฑในการ
พิจารณากำหนดตัวผูสอนที่หลักสูตรกำหนดอยางตอเน่ือง  ดังนั้นในป 2562 หลักสูตรไดมีการวางแผนดังน้ี คือ 
1. สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรจุลชีววิทยา

ประยุกต 
2. หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตจัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยประจำหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อ

จัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู
ความสามารถ ของผู สอนที ่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมทั ้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู  
ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละ
รายวิชา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดกำหนดภาระงานสอนใหมของอาจารยกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีภาระงาน
สอนไมต่ำกวา 15 คาบตอสัปดาห 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อสงไปยัง สนส.ผานคณะ 
4. สนส.ดำเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย

ประจำหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทำเอกสาร 
มคอ.3 และมคอ.4 ที่กำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการ
สอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การ
วิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนำไปชี ้แจงทำความเขาใจกับผู สอนใน
หลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน
การสอน 
 

การดำเนินการ (D) 
 ในป 2562 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้คือ  

1. จัดอาจารยผูสอน โดยมีเกณฑในการพิจารณากำหนดตัวผูสอนดังนี้ 
- คุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
- มีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการที่สอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับหลักสูตร 
- คะแนนประเมินการสอนและความคิดเห็นของนักศึกษา หากอาจารยผูสอนมีคะแนนประเมินต่ำ

กวา 3.5 จะไมรับพิจารณาใหสอนในรายวิชานั้น 
- จำนวนผูสอนในแตละรายวิชาไมเกิน 3 คน ยกเวนในบางรายวิชา เชน รายวิชาสัมมนา รายวิชา

วิจัยเฉพาะทาง รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน สามารถมีอาจารยผูสอนมากกวา 
3 คน ได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผลการดำเนินงาน 
            2. แจงรายชื่อผูสอนพรอมกลุมเรียน/ชั้นป แกสำนักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตาราง
เรียน 
            3. อาจารยผูสอนดำเนินการทำ มคอ.3, 4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และกรรมการประจำหลักสูตรไดเนนย้ำใหผูสอน (ผูสอนในรายวิชาเดียวกัน) จัดทำรายละเอียด
ของมคอ.3,4 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย ผูสอนไดมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม นำเนื้อหาสาระที่ไดจากการบูรณาการกับ
กลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการเรยีนการสอนในชั้นเรียน  

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทวนสอบมคอ.3 (ทส01 และทส02) มาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 
5 ดาน (ทส03) ขอสอบกลางภาค (ทส04 และ ทส05) ขอสอบปลายภาค (ทส04 และ ทส05) และเกรด (ทส04 และ 
ทส05)   
 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
1. จากการประชุมคณะกรรมหลักสูตร พิจารณาถึงกระบวนการจัดผูอาจารยสอน พบวา การดำเนินการตามระบบ
ดังกลาว ทำใหหลักสูตรสามารถวางแผนการกำหนดผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดผูสอนที่มี 
คุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะแตละดาน อีกทั้งยังเปนการชวยใหอาจารย
สามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำรา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาสูตำแหนงทางวิชาการไดตอไป 
2. ในรายวิชาที่มีอาจารยผูสอนมากกวา 3 คน พบวา สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เชน ในรายวิชาสัมมนา พบวา นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอสัมมนาไดหลากหลาย เชน ดานการแพทย ดาน
อุตสาหกรรม ดานการแปรรูปอาหาร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งทำใหนักศึกษามีความรู และไดวิเคราะห
อภิปรายงานวิจัยตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ดังนั้น ควรจัดใหมีผูสอนหลายคนใน 1 รายวิชา ซึ่งแตละคนจะมีความ
เชี่ยวชาญแตละดาน 

 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 ในป 2562 วางแผนพัฒนาตอ คือ 
1. คณะกรรมการหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนดในมคอ.3 (ทส01 และ 
ทส02) ไมนอยกวา 60% ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 
2. คณะกรรมการหลักสูตรนำขอมูลที ่ไดมาจัดทำมคอ.7 เพื่อนำไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลการวิจัย บริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
เปาประสงค (O) 

เพื่อทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 
การวางแผน (P)  

จากการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ที่กำหนดไวในป 2561 คือ นักศึกษาทุกคนควรมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการบริการ
วิชาการตอไป  

ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีข้ันตอนตามภาพที่ 5.2-1 

 

 
ภาพที่ 5.2-1 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการทาง 
สังคม หรอืทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ผลการดำเนินงาน 
โดยหลักสูตรไดวางแผนการดำเนินการดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาไดนำความรูที่เรียนในรายวิชา ไปใชตอในรายวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา และวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
จากรายวิชาวิจัยฯ สามารถออกไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติได  
2. ใหนักศึกษาไดนำความรูจากรายวิชามาบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมได 
 
การดำเนินการ (D) 

ในปการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการ
บริการวิชาการทางสังคม ดังนี้คือ 
1. นักศึกษานำความรูจากรายวิชามาบูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการทางสังคม ดังนี้คือ 

1.1 ใหนักศึกษาไดนำความรูในการเรียนในรายวิชา ไปใชตอในรายวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยาและวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถนำผลงานจากรายวิชาวิจัยฯ ออกไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการในระดับชาติ     
โดยในปการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตรไดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้คอื 

- นางสาวนุชรีดา คอลิบ นำเสนอเรื่อง “การประยุกตใชเชื้อ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ
อาหารมังสวิรัติ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 
ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  
- นางสาวสีตีรอกีเยาะ ยูโซะ นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากวานหอมแดงตอ cell-surface 
hydrophobicity ของเช ื ้อ Staphylococcus aureus” ในงานประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  
- นางสาวนิตยา ครชาตรี และนางสาวสุกัญญา เสนสนา นำเสนอเรื่อง “ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสาร  
ฟนอลิกและสารฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดหยาบดอกปอเทือง” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ระหวางวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 
-นางสาวรัตนากร แกวนิล และนางสาวศิขริน สุขเกษม นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ตานจุลินทรียของเอนโดไฟ
ติกแบคทีเรียที่แยกไดจากฟองน้ำทะเล” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศกึษาภาคใต ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 
- นางสาวกัญญารัตน เหยดอีน และนางสาวกัลยา บินดุเหล็ม นำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของ
สารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 
5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 
- นางสาววิชุดา ทุงยอ นำเสนอเรื่อง ฤทธิ์ตานจุลินทรียของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกไดจากดินปาชาย
เลนจังหวัดสตูล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563  *** (ไดรับรางวัลนำเสนอผลงาน
แบบบรรยายดีเดน) *** 
- นางสาวนูรีญา สันสบู นำเสนอเรื่อง คุณสมบัติของแบคทีเรียทนรอนที่คัดแยกไดจากบอน้ำรอนเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุงในงานประช ุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 
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ผลการดำเนินงาน 
1.2 รายวิชาที่อาจารยผูสอนไดนำมาบูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการทางสังคม ดังนี้คือ  

รายวิชาจุลชีววิทยา และปฏิบัติการจุลชีววิทยา  อาจารยผูสอนในรายวิชาไดนำความรูจากรายวิชาทั้ง
การบรรยายและปฏิบัติการ ไปประยุกตใชในการบริการวิชาการนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมี
นักศึกษารวมเปนผูชวยวิทยากร โดยชวยเตรยีมอุปกรณและสารเคมีตาง ๆ 
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน  อาจารยผูสอนไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองสำอางจากขาวพื้นเมืองพันธุชอขิง ในพ้ืนที่บานกระอาน 
อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยนักศึกษาในหลักสูตรไดมีสวนรวมในการถายทอด
องคความรูการผลิตแหนมเห็ดและแชมพูจากขาวชอขิงรวมกับอาจารยในหลักสูตร ซึ่งเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับขาวชอขิงซึ่งมีอยูในชุมชนผานการบูรณาการจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการเรียนการสอนในรายวิชาซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน  
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมอาหาร  อาจารยผูสอนไดจัดโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น     
ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรไดเขารวมโครงการ เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑเครื ่องแกง รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานการผลิตของชาวบาน ต.เกาะแตว จ.สงขลา ซึ่งทำเครื่องแกงตำมือ ควารางวัลชมเชยลำดับ    
ที่ 1 จากการประกวด โครงการนี้นักศึกษาสามารถชวยพัฒนาสูตรเครื่องแกงตำมือของชาวบานใหมี
บรรจุภัณฑที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น สามารถนำความรูที ่เรียนมาบูรณาการใชในการตรวจสอบเชื้อที่
ปนเปอนในผลิตภัณฑเครื่องแกง และมีการบูรณาการจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การเรียนการสอนในรายวิชาซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน 

1.3 รายวิชาที่อาจารยผูสอนไดนำมาบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มดีังนีค้ือ  
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมอาหาร  อาจารยผูสอนไดจัดโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น     
ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรไดเขารวมโครงการ เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑเครื ่องแกง รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานการผลิตของชาวบาน ต.เกาะแตว จ.สงขลา ซึ่งทำเครื่องแกงตำมือ ควารางวัลชมเชยลำดับ    
ที่ 1 จากการประกวด โครงการนี้นักศึกษาสามารถชวยพัฒนาสูตรเครื่องแกงตำมือของชาวบานที่ถือวา
เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวบานเกาะแตว ใหมีบรรจุภัณฑที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และมี
การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชน 
 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
การบูรณาการการสอนกับงานวิจัยในปการศึกษา 2562 พบวานักศึกษาสามารถนำความรู ในรายวิชา

เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมอาหาร  จุลชีววิทยา และปฏิบัติการจุลชีววทิยามาใช
บูรณาการในโครงงานวิจัย และมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น โดย
ประเมินจากการนำเสนอ การตอบคำถาม และการเขียนรายงานความกาวหนาวิจัย/เลมวิจัยทั้งในรายวิชาวิจัยทางจุล
ชีววิทยาและวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เห็นพัฒนาการดานศักยภาพทั้งดานความคิดและทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน จากการที่นักศึกษามีความกลาที ่จะนำเสนอผลงานวิจัยในงานวิชาการระดับชาติ รวมทั้งทำใหไดรางวัล
ชนะเลิศในการแขงขันมาได ดังนั้นนักศึกษาทุกคนควรมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการ การนำผลการวิจัย
ไปใชประโยชน และการสงเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในทองถิ่นตอไป 
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ผลการดำเนินงาน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
         คณะกรรมการหลักสูตรดำเนินการเปดสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการทาง
สังคม หรือการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 30% ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศกึษาถัดไป  เพื่อเพิ่ม
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาที่เรยีนมากข้ึน 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.2  
5.2-0-2 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-3 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-4 มคอ.7 
5.2-0-5 รายงานการทวนสอบ (ทส01-05) 
5.2-0-6 โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
นักศึกษาทุกคนควรมีสวนรวมกิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมกับรายวิชาตางๆที่ลงทะเบียนเรียน ทำใหมีศักยภาพดานความคิดและทักษะปฏิบัติเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 
 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.2 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษามีสวนรวมในการนำบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. นักศึกษาทุกคนควรมโีอกาสเขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการ การนำผลการวิจัยไปใชประโยชน และการสงเสริม

สืบสานศิลปะว ัฒนธรรมในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
2. คณะควรจัดหาโครงการบริการวิชาการใหแกหลักสูตร เนื่องจากในปจจุบัน หลักสูตรเปนคนจัดหาโครงการบริการ

วิชาการเอง 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรงุเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน 
เปาประสงค (O) 

เพ่ือใหทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสำคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี

จุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพื่อ
แสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยำในการปรับปรงุ/
พัฒนา  

 
การวางแผน (P) 

จากการนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ของปการศึกษา 2561 ไดแก ปรับปรุงวิธีการประเมินผูเรียนใน
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ โดยเพิ่มการประเมินในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะภาษาอังกฤษ เชน ศัพทเทคนิคตาง ๆ เปนตน และยังคงประเมินการฝกปฏิบัติในทาง   
จุลชีววิทยาประยุกตตอไป 

ดังนั้นในป 2562 คณะกรรมการหลักสูตรไดวางแผนดังนี้คือ 
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ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรไดมีการกำหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวใน 

มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายใน
แตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การ
สอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการ
กำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชา
และผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้คือ (ดังแผนภาพที่ 5.3-1) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3-1 ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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ผลการดำเนินงาน 
1. การจัดทำมคอ.3, 4, 5, 6, 7 และการทวนสอบ มีข้ันตอนดังนี้ คือ 

1.1 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไดแจงใหอาจารยประจำหลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ให
สอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละ
รายวิชา  

1.2 อาจารยผูสอนดำเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และมคอ.4 
1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค 

และสอบปลายภาค 
1.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5และมคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทั้ง 5 ดาน สงมายังหลักสูตร 
1.5 หลักสูตรทวนสอบเกรด จากนั้นสงไปทวนสอบระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
1.6 จัดทำ มคอ.7 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรผานสมอ. 08 และวิเคราะหผลการดำเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปการศึกษาตอไป 
2. คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดใหทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพมีการประเมินผูเรียน 
เนนที่การเพิ่มทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดใหรายวิชาที่มีปฏิบัติการมีการสอบปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะของเร่ืองน้ันๆ 

 
การดำเนินการ (D) 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทวนสอบมคอ.3,4 (ทส01 และทส02) ขอสอบกลางภาคเรียนและขอสอบปลาย
ภาคเรยีน (ทส04 และทส05) พบวา 

1.1 รายวิชาสวนใหญมีสื่อการสอนแบบ power point เปนภาษาอังกฤษ เชน ไวรัสวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดลอม หลักการควบคุมคณุภาพและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษสำหรับ
จุลชีววิทยาประยุกต และพันธุศาสตรจุลินทรีย เปนตน  

1.2 รายวิชาสถิติสำหรับจุลชีววิทยาประยุกตมีการสอนใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหทางสถิติ 
(SPSS)  เพื่อนำมาประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะรายวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 

1.3 ในระหวางภาคเรียนมีการประเมินผลรายวิชาปฏิบัติการ  โดยมีการสอบเทคนิคปฏิบัติในรายวิชา เชน 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน และจุลชีววิทยาทางอาหาร     
เปนตน 
2. เมื ่อสิ ้นส ุดภาคเรียน ผู สอนรายงานระดับคะแนนจากการประเมินการเรียนรู  (เกรด) สงไปยังหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสูตรทำหนาที่ทวนสอบเกรด (ทส04 และทส05) แลวสงไปยังคณะเพื่อพิจารณาความผิดปกติของ
ระดับคะแนนโดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ จากนั้นสงรายงานระดับคะแนนไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อดำเนินการอนุมัติเกรดตอไป 
3. อาจารยผูสอนมีการจัดทำ มคอ. 5 เพื่อรายงานผลการประเมินการเรยีนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และแนวทางการปรับปรงุการเรียนการสอนเสนอหลักสูตร และสงเขาระบบ ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นภาคเรียน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นปการศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

การดำเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ
ไดกำกับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3,4  และคณะกรรมการหลักสูตรไดทำ
การทวนสอบดังนี้คือ 
1. ในการเรียนการสอนที่ใชสื่อการสอน เชน power point เปนตน เปนภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษามีพัฒนาการ
ในการเขาใจศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษมากขึ ้น โดยอาจารยประเมินผลจากการสอบถามในระหวางเรียน เชน 
สอบถามความหมายของศัพทเทคนิค เปนตน  ดังนั้นควรมีสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษาตั้งแตระดับชั้นป
ที่ 1 เพื่อใหนักศึกษาคุนชินกับศัพทเทคนิคตาง ๆ มากขึ้น 
2. เนื่องจากหลักสูตรฯ มีรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งในรายวิชา จะเปนการประมวลความรูพื้นฐานที่
จำเปนสำหรับการออกไปฝกงานและกอนจบออกไปปฏิบัติงานจริง โดยอาจารยจะประเมินนักศึกษาจากการสอบปฏบิัติ 
เพื่อดูวานักศึกษาสามารถปฏิบัติได และมีการสอบขอเขียนอีกครั้งในปลายภาค  สวนรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ นักศึกษา
ไดฝกการใชเครื่องมือเฉพาะทางมากข้ึน  ทำใหมีทักษะปฏิบัติการที่หลากหลาย 
3. การทวนสอบมคอ.3,4 (ทส01 และทส02) พิจารณาจากความสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรู 5 ดานกับ
แผนการกระจายความรับผิดชอบหลักในหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล พบวาในแตละรายวิชามีความ
สอดคลองในทุก ๆ ดานของมาตรฐานการเรียนรูอยางไรก็ตามควรปรับปรุงใหวิธีการประเมินผลสะทอนความเปนจริง
มากขึ้น เชน การสอบสัมภาษณ การสอบประมวลความรูและทักษะการปฏิบัติกอนสำเร็จการศึกษา เปนตน 
4. กรรมการทวนสอบขอสอบกลางภาคเรียนและขอสอบปลายภาคเรียน (ทส04 และทส05) พบวาสวนใหญขอสอบ
จะวัดผลการเรียนรูไดเฉพาะดานความรู  มีเฉพาะรายวิชาสถิติทางจุลชีววิทยาประยุกต ที่การสอบมีการเนนวิเคราะห
และคำนวณ การใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  ทำใหสามารถวัดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตามทุกรายวิชานักศกึษาไดฝกทักษะการวิเคราะหคำนวณในระหวางการ
ปฏิบัติการ และทำรายงานการทดลอง  
5. การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน (ทส03) ในแตละรายวิชาหลังจากที่เสร็จสิ้นการเรียน
การสอน พบวานักศึกษาสวนใหญจะประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดานอยูในระดับดีถึงดีมาก แตจากการสังเกตของ
อาจารยและสถานประกอบการในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา พบวา นักศึกษาถูกประเมินในระดับ
ปานกลางในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความสามารถในการ
คำนวณ และความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน ๆ (ฟง พูด อาน เขียน) ควรเพ่ิมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เชน เนนการเรียนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุด โดยเฉพาะศัพทเทคนิคตาง ๆ 
และมีการสอบภาษาอังกฤษกอนสำเรจ็การศึกษา เปนตน  

 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการทวนสอบมคอ.3 และ 4 ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาคไมนอยกวา 60% ของ
รายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป  พรอมกับนำผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขในแตละรายวิชาตอไป 
2. เพิ่มกิจกรรมและการประเมินทักษะการใชโปรแกรม word, excel และ powerpoint ในแตละรายวิชา  เพื่อให
นักศึกษามีความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 มคอ.3 และมคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และมคอ.6 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-3 มคอ.7 
5.3-0-4 รายงานการทวนสอบ (ทส 01-05) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรยีน 4 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 9   
 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
คณะกรรมการหลักสูตรไดมีการทวนสอบมคอ.3 และ 4 ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาคของรายวิชาที่เปด

สอนในภาคการศึกษา พรอมกับนำผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในแตละรายวิชาตอไป 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษา
นำไปใชในการประกอบอาชีพได 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ใชวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และวิชาวิจัยทางจุลชวีวิทยาประยุกตเปนเครื่องมือในการสอบประมวลความรู
และทักษะการปฏิบัติกอนสำเร็จการศึกษา  

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
 

122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ตัวบงช้ีที ่5.4 ผลการดำเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.อัจฉรา เพ่ิม   โทรศพัท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมูล  : อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ  โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.อัจฉรา เพ่ิม   โทรศพัท : 074-260200 ตอ 1568 
 

เกณฑการประเมิน 
- มีการดำเนนิงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดำเนนิงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดำเนนิงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนนิงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
- มีการดำเนนิงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
- มีการดำเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
- มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี้  

ขอ 2 ระบุวา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจดัทำระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงเจตนารมณของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา“ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทาง
เทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปที่ระบุไวใน
หมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนไดหรือ
หากหลักสูตรใดมีความประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนำเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป” 

 

ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารยประจำ
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน

- วางแผนการบร ิหารและพัฒนา
อาจารย 

- วางแผน และต ิดตามผลการรับ
นักศึกษา  

9  5.4.1.1 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศกึษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

- วางแผน และติดตามการเตรียม
ความพรอมใหแกนักศึกษา 

- การจัดทำ และติดตามการจัดทำ
มคอ.3,4 

- การจัดทำ และติดตามการจัดทำ 
ม ค อ . 5,6 แ ล ะ ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์กระบวนการเรียนรู  

- การจัดทำ และติดตามการจัดทำ 
มคอ.7 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ห ล ั ก ส ู ต ร ว ิ ท ย า ศ า สต รบ ั ณ ฑิ ต 
สาขาว ิชาจ ุลช ีวว ิทยาประย ุกต มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  

9  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3,4 ครบทุกรายวิชากอนเปดภาค
เรยีนที่ 1/2562 และ 2/2562 
 

9  5.4.3.1 มคอ.3
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.3.2 มคอ.4 
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม 

(4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชาตามแบบมคอ.5,6ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ 
1/2561และ 2/2561 
 

9  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากสิน้ป
การศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 2560 

9  5.4.5.1 มคอ.7รายงาน
ผลการดำเนนิการของ
หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท่ีกำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ที่
กำหนดใน มคอ.3,4 ในภาคเร ียนที่ 
1/2562 และ 2/2562 
 

9  5.4.6.1 รายงาน
จำนวนและรายชื่อ
รายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กำหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรงุการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดำเนนิงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีน
การสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

9  5.4.7.1 มคอ.7 (ป 
2561) 

(8) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ดานการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ไมขอรับการประเมิน - - - 

(9)  อาจารยประจำทุก
คนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

9  5.4.9.1 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรอื
วิชาชพีของอาจารย
ประจำแตละคนแตละ
หลักสูตร 

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ

ไมขอรับการประเมิน - - - 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป 
(11) ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทายที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา3.5.1
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทายที ่ม ีต อคุณภาพหลักสูตรโดย
เฉลี่ย 4.13 

9  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสดุทายที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร 

(12) ระดับความพงึพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ โดย
เฉลี่ย 4.55 

9  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพงึ
พอใจของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิตใหม 
 

1. จำนวนตัวบงชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ดำเนินการไดจริง 

10 

2. จำนวนตัวบงชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ตองดำเนินการในปการศึกษา 2562 

10 

3. รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้การดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

100 

* โดยดูจากจำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 100 
 5 คะแนน 

รอยละ 
100 

 5 คะแนน 

รอยละ 
100 

 5 คะแนน 

รอยละ 
100 

 5 คะแนน 

9   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 
1. อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและสามารถนำความรูมาใชประโยชนไดจริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. อาจารยประจำหลักสูตรควรนำความรูท่ีไดมาผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือเขาสูกระบวนการขอตำแหนงทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา 
- 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธ์ิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

ปญหาเร่ืองการใชหองปฏิบัติการที่ไม
เพียงพอ กรณีมีวิชาแกนที่ตองใช
หองปฏิบัติการจำนวนมาก 

อาจไมบรรลุวัตถปุระสงคท่ีจะสราง
ความชำนาญในการใชเครื่องมือใหแก
นักศึกษา 

จัดชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มหลังเรียน หรือ 
ชวงวันเสาร อาทิตย 

 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
 
ผูกำกับดแูลตัวบงชี้  : อาจารย ดร.สายใจ วัฒนเสน   โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล   โทรศพัท : 074-260200 ตอ 1568 
ผูจัดเก็บขอมูล  : อาจารย ดร.สายใจ วัฒนเสน   โทรศัพท : 074-260200 ตอ 1568 
   อาจารย ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล   โทรศพัท : 074-260200 ตอ 1568 
 

เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชดัเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน 
เปาหมายการดำเนินงาน 

1. นกัศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา 3.51 

 
เปาประสงค (O) 
นักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดี 
 
การวางแผน (P) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนำมา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมย่ิงขึ้นดังนี้ 

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสง
สวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสำหรับใชงานรวมทั้ง
เครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื ่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสำนักวิทยบริการ หองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

 
การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตไดมอบหมายใหนายปริญญา ทับเที่ยง เจาหนาที่พนักงานวิทยาศาสตรทำ
หนาท่ีตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณตาง เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสำหรับการการเรียน การสอน 
ในแตละภาคการศึกษา โดยในสวนของเครื่องมือกำหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การ
สอน และการทำวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนำไปจัดการทำแผนเพ่ือจัดหาเคร่ืองมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดยสำนัก
พัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมิน พบวา การดำเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนมีความลาชา จึงควรใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูกับงานพัสดุ
ของคณะ 

จากการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ 2563 หลักสูตรก็ไดควบคุมการจัดซื้อ/
เบิกจาย วัสดุ อุปกรณ อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี อยางเปนระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานๆมา แตทั้งนี้ควรมีการ
จัดทำระบบสารสนเทศของวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการมากข้ึน นอกจากนี้นักศึกษาบางสวน
ยังไมคอยใหความสำคัญกับการใชเครื่องมืออยางถูกวิธี เชน ตูปลอดเชื้อ ทำใหเกิดการชำรุดเสียหาย ดังนั้นจึงตองมี
การปลูกจิตสำนักใหนักศึกษาดานความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ และการมีวินัย และรวมท้ังอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยควรใหความใสใจนักศึกษาเก่ียวกับการสอนการใชเคร่ืองมือที่ถูกตองใหมากกวานี้ เพื่อยืดอายุการใชงาน และ
ลดงบประมาณในการซอมแซม นอกจากนี้หลักสูตรยังมีครุภัณฑเครื่องเกาที่ยังรอซอม เชน กลองจุลทรรศน แตยัง
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ผลการดำเนินงาน 
ขาดงบประมาณในการจัดซอม ซึ่งกลองจุลทรรศนมีการใชงานคอนขางมากทั้งการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
ดังนั้นจึงตองมีการบำรุงรักษาเปนระยะๆ และในป 2563 ก็ไดรบัการจัดสรรงบประมาณใหซื้อกลองจุลทรรศนเพิ่มอีก 
40 เครื่อง   
       ป งบประมาณ 2563 หลักส ูตรไดร ับการอนุม ัต ิงบประมาณที ่ เสนอขอไป 23,627,600 บาทและทาง
คณะกรรมการหลักสูตรก็ไดเตรียม specification  เพื่อยื่นขอในปงบประมาณ 2564 ตอไป 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินจะทราบไดวาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณไม
เพียงพอ เชน กลองจุลทรรศน  เคร่ืองมือขั้นสูงในดานเทคโนโลยีชวีภาพ เชน Bioreactor  เคร่ืองตรวจหาสารชีวภาพ 
เครื่องทำแหงแบบเยือกแข็ง เปนตน ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณดังกลาวเพิ่มเติม โดยงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะและจากงบประมาณแผนดินประจำป  เนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ 2563 เปนตนไป เริ่มการบริหารงานโดย
หลักสูตร ซึ่งไมมีระบบโปรแกรมวิชาอีกตอไป ดังนั้นหลักสูตรตองมีการวางแผนการจัดการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู ดังนี ้

- จัดทำระบบสารสนเทศของวัสดุสิ ้นเปลืองตางๆ ใหช ัดเจน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดย
นักวิทยาศาสตรควรเพิ่มความเขมงวดกับนักศึกษาในการเบิกสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆใหมากข้ึน 
รวมถึงตรวจสอบถึงความจำเปนในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในแตละรอบของการเบิกจาย  

- ขอความรวมมืออาจารยผูสอน ใหดำเนินการเขมงวดนักศึกษาในเร่ืองการเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ ให
เตรียมเทาที่จำเปนตองใช มีการวางแผนการเตรียม การใชงานดวยความรอบคอบ และสรางจิตสำนึกรูจัก
รกัษาผลประโยชนสวนรวม 

- มีระบบการบันทึกการใชงานเครื่องมือที่ชัดเจนมากขึ้น ผูใชการตองผานการอบรมการใชงานเครื่องมือนั้นๆ
จากนักวิทยาศาสตรที่รับผิดชอบดูแล จึงจะไดรับอนุญาตใหใชงานได และตองผานการอนุมัติโดยประธาน
หลักสูตร 

 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความ
รวมมือของคณะในการดำเนินการจัดทำแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจัดทำ
รวมกับสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
การดำเนินการ(D) 
 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบทั้ง
สองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
 
การประเมินการดำเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ ..มาก....... คิดเปน …4.32…. คะแนนและผลการประเมินในสวนของ
นักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ....มาก...... 
คิดเปน ..4.42....... คะแนน 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-0-1 รายงานการประชุม คร้ังที่ ...2.../2562 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
6.1-0-3 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเตมิ 
6.1-0-4 ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน    9   
 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
หลักสูตรมีระบบ มีกลไก  อีกทั้งนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ทำใหมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เปนรูปธรรม ทำใหในแตละปหลักสูตร
สามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดทุกป โดยแฉพาะในปงบประมาณ 2563 นี ้ ทางหลักสูตรสามารถจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูไดมากกวาทุกป ทำใหนักศึกษามีโอกาสเขาถึงเคร่ืองมือขั้นสูงได 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1  
จุดแข็ง 
1. มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและตึกศูนยวิทยาศาสตรมีสิ ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณวิทยาศาสตร ครุภัณฑเฉพาะทางจำนวนหนึ่ง  
2. ในปงบประมาณ 2563 ทางหลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑจำนวน  23,627,600 บาท ทำ

ใหหลักสูตรมคีรภุัณฑสำหรับการเรยีนการสอน การทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทำใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เสนอของบประมาณครุภัณฑประจำปอยางตอเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อุปกรณเครื่องแกว ครุภัณฑพ้ืนฐานยังไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา รวมทั้งครุภัณฑเฉพาะทางบางชนิด 

เนื่องจากขณะนี้เครื่องมือสวนใหญไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตร มีอายุการใชงานไมนอยกวา 17 ป 
จึงชำรุดบอยคร้ัง ไมคุนทุนการซอม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. ควรจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมสำหรับจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองแกวและครุภัณฑพ้ืนฐาน 
2. ควรวางแผนและเตรียมพรอม สำหรับการของบประมาณแผนดนิในการซื้อครุภัณฑประจำป 2564 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 
 

1. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบัจาก
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

1. แผนการประชาสัมพนัธ (road show) ในการรับนักศึกษาใหไดตามแผน  
2. การกำหนด learning outcome ใหแกนักศึกษาในแตละชัน้ปใหมีจุดเดนที่
ชัดเจนสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน 
3. การออกแบบหลักสูตรใหมีจุดเดนที่ชัดเจน 
4. หลักสูตรควรเปดสอนรายวิชาที่นักศึกษามีปญหาในการเรียน เชน ชีวเคมี 
แคลคูลัส 

ความเห็นของประธานหลักสูตร
ตอขอคดิเห็นหรือสาระที่ไดรับการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจากผู
ประเมินภายนอก และวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตรเพิ่มขึ้น และออกแบบ
หลักสูตรใหมีจุดเดนที่ชัดเจน 

การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรรวมกับคณะไดดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร โดย
เพิ่มการจัด road show ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนใต เนน
โรงเรียนบูรณาการศาสนารวมสามัญ ทั้งโรงเรียนในจังหวัดปตตานี ยะลาและ
นราธิวาส โดยมีศิษยปจจุบันรวมลงพื้นที ่ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีการกำหนด LO ของนักศึกษาดังน้ีคือ  
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
- นักศึกษาชั้นปที่ 2 เนนความรูความเขาใจในพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
- นักศึกษาชั้นปที่ 3 เนนความรูความเขาใจทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกตใช
ดานตางๆ เชน อาหาร 
- น ักศึกษาชั ้นปที ่ 4 เน นทักษะการคิดวิเคราะห บ ูรณาการศาสตรดาน
เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชทางอุตสาหกรรม และนำไปใชในรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ และวิชาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรแจงอาจารยผูสอนปรับปรุงมคอ.3 และ 4 โดยมีการระบุวิธีการสอน
และประเมินผลใหสอดคลองกัน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
active learning เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  สวนรายวิชาที่มีปฏิบัติการเนนให
มีการทดสอบปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะใหแกนักศึกษาที่จะนำไปใชในรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพ และวิชาสหกิจศึกษา 
3. หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุง ในมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดย
ลดวิชาคำนวณใหนอยลง ลดรายวิชาที่เนื้อหาซ้ำซอน และบางวิชาหลักสูตร
นำมาสอนเอง เชน ชีวเคมี เปนตน 
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผูที่สำเรจ็
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสำเร็จการศึกษา 

ขอวิพากษที่สำคญัจากผลการ
ประเมิน 

1. การเรียนการสอนควรเพิ่มเติมเก่ียวกับการนำเทคโนโลยีไปใชงาน เชน จัด
อบรมเรื่องระบบ ISO 

2. รุนพี่ควรมาติวหนังสือใหรุนนองจะไดประสบการณมากกกวา 

3. มีจุดออนเรื่องภาษาอังกฤษ ไมคอยกลาแสดงออก และทักษะคอมพิวเตอร 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจาก         
ผูประเมินภายนอก และวางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ 
ISO ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร การติวหนังสอืเพิ่มเติมใหแกนักศกึษา 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

1. หลักสูตรไดจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุม
คุณภาพภายในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือมุงสูมาตรฐานสากล จัด 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที ่  1 เร ื ่องขอกำหนด ISO 17025 กิจกรรมที ่  2 เร ื ่องมาตรฐาน 
GMP/HACCP ในอุตสาหกรรม โดยมีจ ุดประสงคเพื ่อใหน ักศึกษาเข า ใจ
ขอกำหนดตาง ๆ ในดานการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และ
เตรยีมความพรอมกอนออกสูการทำงาน 
2. หลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการคิดวิเคราะหทาง
คณิตศาสตร ซึ่งเปนโครงการติวหนังสือใหรุนนองป 1 ในระหวางภาคการเรียน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห สามารถ
นำความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชทั้งในรายวิชาและเปนพื้นฐาน
สูวิชาชีพได 
3. หลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการทำวิจัยสำหรับ
นักศึกษาจุลชีววิทยาประยุกตชั้นปที่ 2  และ 3  โดยอบรมโปรแกรมการใชงาน 
Microsoft word, power point และ SPSS เพ ื ่อเตร ียมความพร อมของ
นักศึกษาทำหรับทำโครงการวิจัย และเพื่อใหนักศึกษามีความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ทักษะการใชสถิติในงานวิจัย 

3. สรุปการประเมินหลักสตูรจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

กระบวนการประเมิน การประเมินไดดำเนินการโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/อาจารยที่ปรึกษา สง link 
แบบสอบถามทางโซเชียลมีเดีย หรือทางอีเมลไปยังบัณฑิตเพื่อประสานผูใช
รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งไดจัดทำอยางตอเนื่องทุกป 

ขอวิพากษที ่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน : เร่ืองภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหวางผูรวมงานของบัณฑิต 
จุดแข็ง : บัณฑิตสูงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานสามารถทำงานเปนทมีได 

ขอคิดเห็นของคณาจารยต อผล
การประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปสุดทายเนนการใช
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานมากขึ้น 

ข อ เสนอการเปลี่ ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะ
วิชาแกน เชน ขอสอบและเอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่
มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผาน
มา 

ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรในสาขาที่ใกลเคียงกันมากขึ้น
ในสถาบันการอุดมศึกษาทั ้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีได จึงทำใหมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 
คือ ทำใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรนอยลง 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1. แผนปฏิบัติการประจำป 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 
2. ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม
สามารถดำเนินการไดสำเร็จ 

การแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพ่ือพัฒนาปรบัปรุง
หลักสูตร 

วัน/เดือน/พ.ศ. ระบุผูรับผิดชอบ
เชน ประธาน
หลักสูตร อาจารย 

สำเร็จ/ไมสำเร็จ 
กรณีไมสำเร็จใหระบุสาเหตุ............ 

 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
    3.2  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธ์ิผลรายวิชา) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
    3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

4. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป ............................. 

(ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผนและผูรับผิดชอบ
............................................................................................................................................................................................ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
 
 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:__________________________  วันที่รายงาน: 12 มิถนุายน 2563 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: 12 มิถนุายน 2563 
3. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: 12 มิถนุายน 2563 
4. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: 12 มิถนุายน 2563 
5. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: 12 มิถนุายน 2563 
 
ประธานหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวิกา มหาสวสัด์ิ________________________________ 
ลายเซ็น : ___________________________________________วันท่ีรายงาน : 12 มิถนุายน 25633 
เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ  (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถนุายน 2563 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมติั  เดชนะ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถนุายน 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

yr
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สรุปผลการประเมินคณุภาพ 
 

 การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จำนวน 6 องคประกอบ จำนวน 14 กำกับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที่ ตัวบงชี ้
องคประกอบที ่1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒ ิ
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรง
 ตำแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 6 สิ ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
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ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 3.94 ระดับคุณภาพด ี

3 นักศึกษา 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 อาจารย 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.00 ระดับคุณภาพด ี

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2–6 4.07 ระดับคุณภาพดีมาก 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะเปน

การอธิบายวา  
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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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสตูร 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
; หลักสูตรไดมาตรฐาน 
� ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระดับ 4.55 คาเฉลี่ย 4.55 บรรล ุ 4.55 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2(ปริญญา
ตรี) รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 

12 

X 100 = 66.66% ไมบรรล ุ 3.33 คะแนน 

18 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 3.94 คะแนน 
องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสรมิ
และพัฒนานักศกึษา 

4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่
เกิดกับนักศึกษา 

3 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

4 คะแนน  5 ขอ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย 

 
รวม 5 คะแนน 

-รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

>20% 
3 
5 

X 100 = 60 % บรรล ุ 5 คะแนน 

-รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ 

>60% 
3 
5 

X 100 = 60% บรรล ุ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลพัธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

-ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจำหลักสตูร 

>20% 
2.6 
5 

X 100 = 52% บรรล ุ 5 คะแนน 

-   5       
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย 

4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย เฉลีย่รวม 4.33 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 คะแนน 5 ขอ  บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

 4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การ
ประเมินผูเรียน 

3 คะแนน 
5 ขอ 
 

บรรล ุ 4 คะแนน 

ต ั วบ  งช ี ้ท ี ่  5.4ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

100% 
10ขอ 

X 100 = 100 % บรรล ุ 5 คะแนน 
10ขอ 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุ
การเรยีนรู 

 4 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 4  คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 
การกำกับ
มาตรฐาน 

 
ผาน 
 

; ไดมาตรฐาน 
� ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บง
ชี้ใ
นอ

งค
ปร

ะก
อบ

ที่ 
2-
6  

2 - - 
-2.1 (4.55) 
-2.2 (3.33) 

 
ระดับคณุภาพด ี

(3.94) 
องคประกอบที่ 3 
นักศกึษา 3 

-3.1 (4.00) 
-3.2 (4.00) 
-3.3 (3.00) 

- -  
ระดับคณุภาพด ี

 (3.67) 

องคประกอบที่ 4 
อาจารย 3 

-4.1 (4.00) 
 -4.2 (5.00) 
-4.3 (4.00) 

- -  
ระดับคณุภาพดีมาก 

(4.33) 

องคประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน 

4 
-5.1 (4.00) 

 

-5.2 (4.00) 
-5.3 (4.00) 
  -5.4 (5.00) 

  
ระดับคณุภาพดีมาก 

(4.25) 

องคประกอบที่  6 
สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู 

1  6.1 (4.00) -  
ระดับคณุภาพดี

(4.00) 

รวม 13 7 4 2  . 

ผลการประเมิน  4 4.25 3.94  
ระดับคุณภาพดีมาก 

(4.07) 
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