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คํานาํ 

 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบท่ี
กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  2) ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับ
เปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 

  สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน  ผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับ
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี ชวงเวลาท่ีรายงาน
สําหรับตัวบงช้ีนับตามปการศึกษา 2562 เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2563 รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ.7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉล่ีย  3.79
คะแนน    โดยรวมอยูในระดับดี ท้ังนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการ
ขับเคล่ือนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงช้ีท่ีไมสามารถบรรลุผลในปนี้
หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมท้ังนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
ใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปนหลักสูตรท่ีไดมีการ
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยประจํา
หลักสูตท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเคมี ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการ  อาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพ่ือบริการวิชาการใหกับทองถ่ิน
อยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษา ไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติงานจริงในรายวิชา
ตาง ๆ กับสถานท่ีฝกประสบการณ และปฏิบัติสหกิจศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและนอกทองถ่ิน 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนท่ี
นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษามากข้ึน  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย
ผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทาง เพ่ือใหเขาถึง
นักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากท่ีสุด โดยเนนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาส 
ตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการ
บริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมี
การออกแบบหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามข้ันตอนในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีส่ือหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย ฯ และผลงานนักศึกษา
ในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูท่ีสนใจไดมาศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายใน 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงช้ี 
คะแนนประเมนิ ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกาํกับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 4.91 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.33 ดี 
4. อาจารย 3 3.48 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 4 4.00 ดี 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1 4 ดี 

รวม 14 3.86 ดี 
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จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. จุดเดนความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 

4.00 แนวทางเสริม สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และเรียนตอปริญญาเอก
มากข้ึน 
 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลงานวิชาการในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางเสริมควรสนับสนุนให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและ
การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง  

3. มีระบบการดูแลนักศึกษาแรกเขาท่ีดี และแนวทางเสริมควรกระทําอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุง
ระบบการดูแลใหดีย่ิงข้ึน  

4. ระบบอาจารยท่ีปรึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  มีโครงการเสริมทักษะเพ่ิมเติม ทําใหนักศึกษา
แสดงผลงานสูภายนอกได และแนวทางเสริม มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมทักษะ ความรู บทบาทการเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาอยางตอเนื่องทุกรุน รวมถึงการดูแล ใสใจ ถามไถนักศึกษาใหสม่ําเสมอและเปนระยะเพ่ิมข้ึน 

5. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี เฉล่ียมากกวา 30% ในการประเมินท้ัง 5 ดาน และแนวทางเสริมสงเสริมความมั่นใจใหกับบัณฑิต
ในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ สงเสริมใหบัณฑิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
มากข้ึน 

6. .บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีงานทํามากกวารอยละ 90 
และแนวทางเสริม เนนความรูและทักษะทางเคมี ท่ีสามารถใชในการทํางานใหมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามั่นใจ และ
เขาสูการทํางานท่ีตรง 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ.1) รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ และแนวทางเสริม สรางแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ
นําสูการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรทุกวงรอบ 5 ป 

8. หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร มีระบบและกลไกวางระบบผูสอนท่ีมีวุ ฒิ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนในทุกสาขา แนวทางเสริมหลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

9. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู 

10. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษา และใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในและนอก
หองเรียน 

11. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย และการบริการวิชาการ
ทางสังคม ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในกระบวนการวิจัยท่ีมากข้ึน และแนวทางเสริม
หลักสูตรควรสงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการติดตามผลการนําไปใชประโยชนใหมากข้ึน 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกประเมินผู เรียนท่ีมีความชัดเจน 
ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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13. ในระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูของ
ผูเรียนเพ่ือปรับปรุงทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสมบูรณ แนวทางเสริมหลักสูตรควรมีการกํากับให
อาจารยผูสอนใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท้ัง 5 
ดาน ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีและมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

15. หลักสูตร สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดของเครื่องมือ และอุปกรณการ
สอนท่ีไมเพียงพอ แตสามารถทําใหเกิดผลงานวิจัยท่ีนําออกเผยแพรผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติได รวมท้ังสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนได 
ตลอดจนหลักสูตรสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมแกนักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปท่ี 4 โดยการเขารวมการทําวิจัยกับ
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับทุนวิจัยระดับชาติ โดยฝกใหนักศึกษามีประสบการณในการทําวิจัยเชิงบูรณาการ
จากหองปฏิบัติการ สูการนําไปใชประโยชนแกชุมชนได และแนวทางเสริม การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอ
การจัดหาและพัฒนาหองปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังในดานความทันสมัยของอุปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมท้ังหลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทางอีกหลายเครื่อง เชน เครื่องแกสโครมาโตกราฟ 
และเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกสเปกโตรสโกป เปนตน และหลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 1. สงเสริมและหาแนวทางใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยใหมากข้ึน 
 2. การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกตอเนื่อง สม่ําเสมอ และแนวทางการปรับปรุงควรเพ่ิมชองทางในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน เชน การทํา Road Show ในสถานศึกษาตาง ๆ การเขารวม
ประชาสัมพันธหลักสูตรใน SKRU open house การปรับปรุงเวปไซตคณะใหมีความทันสมยัของขอมูลมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ิมระยะเวลาการเรียนปรับพ้ืนฐาน และการทบทวนบทเรียนกอนสอบ ในรายวิชาแคลคูลัส 1 
4. ควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาป 1 ในระหวางเรียน

เทอมแรกของการศึกษา เพ่ือชวยในการปรับตัวทางดานการเรียน และแนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานวิชาหลัก ใหมีความตอเนื่องในระหวางภาคการศึกษา 
 5. การสงเสริมใหนักศึกษาทบทวน ศึกษา คนควาดวยตนเองใหมากข้ึน และแนวทางการพัฒนา ปลูกฝง
และสรางบรรยากาศใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน เพ่ือใหอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จของ
นักศึกษาดีข้ึนอยางตอเนื่องตอไป 
 6. กระตุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัยใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหมีการจบการแผนมากข้ึน 
 7. พัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะทางปญญาและทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน  และแนวทางการปรับปรุง
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี มีความรู ทักษะทาง
ปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 



7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาเคม ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีการศึกษา 2562 
 

หมวดที่ 1 ขอมลูทั่วไป 
1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 หลักสตูร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (25491641100851) 
1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 
    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science in Chemistry  

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 จากสถานการณดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความจําเปนตองพัฒนาประชากรให
มีความรู และคุณธรรม ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงตองมีการเตรียมความพรอมเรื่องทรัพยากรบุคคลใหมีความ
พรอมในการรองรับตอการพัฒนาประเทศ หลักสูตรจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา เพราะเปนการ
ขยายความคิดในการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ทําใหมีความจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนการ
กระทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน หรือการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคท่ีกําหนดไวของหลักสูตร รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในดานวิชาการของบัณฑิตใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 ซึ่งไดมีการปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 ผานความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2560 และเปดใชหลักสูตรปรับปรุงนี้ในปการศึกษา 2560 โดยไดทําการปรับปรุงรายวิชาตาง ๆ  ใหมีความ
เหมาะสมตอการเรียนรูมากข้ึน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยโดยมุงเนนในสาระและวิธีการของ
ศาสตรทางดานเคมีเปนหลัก ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการ
และวิชาชีพในเรื่องของระบบคุณภาพหองปฏิบัติการผานรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตร
ใหกาวทันความกาวหนาทางเคมีในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีผานรายวิชานาโนเคมี โดยจัดกระบวนการเรียนรู
เหลานี้ไปพรอม ๆ กับคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังนําความรูมุงสูการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสามารถนําองคความรูไปประกอบอาชีพได 
 

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาปทีผ่านมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
มีผลการปรับปรุงไมชัดเจน 

มีก ารประชา สัม พัน ธม าก ข้ึน  เชน  Road show page 
ประชาสัมพันธของ สนส. เปนตน สงผลใหจํานวนนักศึกษา
แรกเขาปการศึกษา 2562 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
การคงอยูของอาจารยมีแนวโนมดีข้ึนยกเวน
ความพึงพอใจของอาจารย 

ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงตามนโยบายของคณะท่ีจะมีการ
เป ดหลัก สูตร  คบ.เคมี  จึ งมี ก ารปรับ เป ล่ียนอา จารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร การคงอยูในปการศึกษา 2562 จึงลดลง 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ไมเห็นความเช่ือมโยงการนาํผลการประเมินแบบ 
มคอ. 5 มาปรับปรุงหลักสูตร 

มีการนําการประเมินผลใน มคอ. 5 ในปการศึกษา 2561 มา
ปรับปรุงและเขียนลงใน มคอ. 3 ในปการศึกษา 2562 เพ่ือให
การปรับปรุงเปนรูปธรรมมากข้ึน อีกท้ังมีการบูรณาการการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
เรียนการสอนกับงานวิจั ย  งานบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
   3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 
 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่จบ 
1 นางทวีสิน  

นาวารัตน 
ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (เคมี) 

วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 
(ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 
2539 
2537 

2 นางวิภาพรรณ  
คงเย็น 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เคมอีินทรีย) 
วท.ม. (เคมีอนิทรีย) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 
2547 
2545 

3 นางเชาวนีพร  
ชีพประสพ 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีววิทยา)
(ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 
2536 

4 นายชนรรค 
พงศอาทิตย 

อาจารย วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
2548 

5 นางสาวนรารัตน  
ทองศรีนุน 

อาจารย วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2544 

 
 3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 
 
ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่จบ 

1 นางจารุวรรณ  
คําแกว 
 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental  
 Chemistry) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 
วท.บ. (เคมี) 

University Sains 
Malaysia, Malaysia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
 

2539 
2531 

2 นางวภิาพรรณ  
คงเยน็ 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เคมอีินทรีย) 
วท.ม. (เคมีอนิทรีย) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 
2547 
2545 

3 นางสาวนันธิดา 
ล่ิมเสฎโฐ 

อาจารย วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 
(ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
2550 

 
4 นายชนรรค   

พงศอาทิตย 
อาจารย วท.ม. (เคม)ี 

วท.บ. (เคม)ี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
2548 

5 นายธรียุทธ  
ศรียาเทพ 

อาจารย ปร.ด. (เคมีประยุกต) 
วท.ม. (เคมีศึกษา) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
2555 
2548 



9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจาํ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ รายวิชาที่สอน 
1)  ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว Ph.D. (Environmental 

Chemistry) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 
วท.บ. (เคมี) 

1. ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
2. เคมี 2 
3. ปฏิบัติการเคมี 2 
4. เคมวีิเคราะห 1 
5. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 
6. เคมวีิเคราะห 2 
7. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 
8. การวิเคราะหโดยเครื่องมอื 
9. ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมอื 
10. ภาษาอังกฤษสําหรับเคม ี
11. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของน้ํา
และดิน 
12. วิจัยทางเคม ี

2)  ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ปร.ด. (เคมอีินทรีย) 
วท.ม. (เคมีอนิทรีย) 
วท.บ. (เคมี) 

1. เคมี 1 
2. ปฏิบัติการเคมี 1 
3. เคมีพ้ืนฐาน 
4. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
5. เคมีอินทรีย 1 
6. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 
7. เคมีอินทรีย 2 
8. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 
9. เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
10. ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
11. ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 
12. วิจัยทางเคมี 
13. สัมมนาทางเคมี 

3)  อาจารยนันธิดา  ล่ิมเสฎโฐ วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

1. ปฏิบัติการเคมี 1 
2. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
3. ชีวเคม ี
4. ปฏิบัติการชีวเคม ี
5. วิจัยทางเคม ี
6. สัมมนาทางเคม ี

4)  อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

1. เคมี 1 
2. ปฏบัิติการเคมี 1 
3. เคมี 2 
4. ปฏิบัติการเคมี 2 
5. เคมีพ้ืนฐาน 
6. เคมีอนนิทรีย 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ รายวิชาที่สอน 
7.ปฏิบัติการเคมอีนินทรีย 1 
8. เคมีอนนิทรีย 2 
9. ปฏิบัติการเคมีอนนิทรีย 2 

5)  ดร.ธีรยุทธ ศรยีาเทพ ปร.ด. (เคมีประยุกต) 
วท.ม. (เคมีศึกษา) 
วท.บ. (เคม)ี 

1. เคมี 1 
2. ปฏิบัติการเคมี 1 
3. เคมีพ้ืนฐาน 
4. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
5. เคมีท่ัวไป 
6. ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
7. เคมีอินทรีย 1 
8. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 
9. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 
10. เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
11. ปฏิบัติการเคมอีินทรียพ้ืนฐาน  
12. สัมมนาทางเคม ี
13. วิจัยทางเคม ี

6)  ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

1.  เคมี 1 
2.  ปฏิบัติการเคมี 1 
3. เคมีอินทรีย 1 
4. ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย 1 
5. เคมีอินทรีย 2 
6. ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย 2 
7. สเปกโทรสโกปสําหรับเคมอีินทรีย 
8. เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาต ิ
9.  วจิัยทางเคม ี

7)  ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

1. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
2. ชีวเคม ี
3. ปฏิบัติการชีวเคม ี
4. เคมีอาหาร 
5. วิจัยทางเคม ี

8)  อาจารยจิรภา คงเขียว วท.ม. (เคมีอนิทรีย) 
กศ.บ. (เคมี) 

1. เคมีอินทรีย 1 
2. ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย 1 
3. เคมีอินทรีย 2 
4. ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย 2 

9)  ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ปร.ด. (เคมวีิเคราะห) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

1. เคมี 1 
2. ปฏิบัติการเคมี 1 
3. เคมี 2 
4. ปฏิบัติการเคมี 2 
5. เคมีพ้ืนฐาน 
6. เคมวีิเคราะห 1 



11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ รายวิชาที่สอน 
7. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 
8. เคมวีิเคราะห 2 
9. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 
10. การวิเคราะหโดยเครือ่งมือ 
11. ปฏิบัติการการวิเคราะหโดย
เครื่องมือ 
12. สัมมนาทางเคม ี
13. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของน้ํา
และดิน 
14. วิจัยทางเคม ี

10) อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน  วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 
วท.บ. (เคม)ี 

(ลาศึกษาตอ) 

11) อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย  วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

(ลาศึกษาตอ) 

12) ผศ.เมสันต สังขมณี  วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส) 
วท.บ. (เคมี) 

(ลาศึกษาตอ) 

 
4.2 อาจารยพิเศษ 

ไมม ี
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

องคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 
  
ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจดัการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย สกอ. 
เกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
3  1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร 

ปริญญาตรี 
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
โดยมีอาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
2. ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น 
3. อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
4. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 
5. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 

- คําส่ังแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจําป
การศึกษา 2562 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการ
ดําเนนิงาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
3  2. คุณสมบตัิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี
เปดสอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง  
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 คน คือ 

1. ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 
2. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 
3. อาจารยนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
4. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 
5. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 

- คําส่ังแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจําป
การศึกษา 2562 

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การ
ดําเนนิการ และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 
 

3  3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี
เปดสอน มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวา 1 หลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ  

1. ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
2. ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น 
3. อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
4. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 
5. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 

- คําส่ังแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจําป
การศึกษา 2562 

3  4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตรี 

x อาจารยประจํา 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หากเปนอาจารย
ผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

x อาจารยพิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
และมีประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 
6 ป ท้ังนี้ มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

- คําส่ังแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประจําป
การศึกษา 2562 
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ผลการ
ดําเนนิงาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

4.1 อาจารยผูสอน ประจําปการศึกษา 2562 มีท้ังหมด 12 คน และ
เปนไปตามเกณฑ  

1. ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
2. ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น 
3. อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
4. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 
5. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
6. ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน 
7. ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 
8. อาจารยจิรภา คงเขียว 
9. ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 
10. อาจารยนรารัตน ทองศรนีุน (ลาศึกษาตอ) 
11. อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย (ลาศึกษาตอ) 
12. ผศ.เมสันต สังขมณี (ลาศึกษาตอ) 

3  10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 
ปริญญาตรี 
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 
5 ป 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2559 เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจาก
หลักสูตร พ.ศ.2555 และผานความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 โดยเปดใชหลักสูตรปรับปรุงนี้ในปการศึกษา 2560 
ซึ่งครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2563 โดยอยู
ระหวางการปรับปรุง และผานการวิพากษหลักสูตรแลว 

- แผนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนการ
ประเมนิ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน 5    ผาน    
�   ไมผาน 

5    ผาน    
�   ไมผาน 

บรรลุ/ไมบรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  
 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมี
แนวคิดใน
การกาํกับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนาํ
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 

  
ผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมหลักสูตร 
หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีประธาน
หลักสูตรมีหนาท่ีวางแผนบริหารและพัฒนาบุคคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งมีการสํารวจขอมูล
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ผลการดําเนินงาน 
พ้ืนฐานความตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษและการสํารวจความตองการ
พัฒนาตนเองของอาจารยเพ่ือเปนขอมลูในการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ พรอมท้ังหลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยระบุในแผนยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2563 อยางชัดเจน อีกท้ังยังมีการจัดสรร
งบประมาณ ใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองตามท่ีตองการอยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน 
หลักสูตรมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน รวมถึงผลการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา 
ดานคุณวุฒิ 
- มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน คิดเปนรอยละ 60  
- มีอาจารยท่ีศึกษาตอปริญญาเอกจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. อาจารยกนิษฐา   พงศอาทิตย  
2. ผศ.เมสันต   สังขมณี 
3. อาจารยนรารัตน ทองศรีนุน  

ดานตําแหนงทางวิชาการ 
- มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน คิดเปนรอยละ 40  
 และนอกจากนี้หลักสูตรและคณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยหลังจากท่ีคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนไดมีการพัฒนาตนเองผานการประชุม อบรม สัมมนา แลวตองเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) 
เพ่ือสรุปสาระสําคัญหรือประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสามารถ
ถายทอดใหผูอื่นไดรับรู  ซึ่งไดมีการติดตามใหคณาจารยท่ีไดรับการพัฒนาตนเองในการนําความรู และทักษะท่ีมี
อยูและท่ีไดจากการฝกอบรม มาใชบูรณาการรวมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ โดยติดตามจาก
การจัดทํา มคอ.3 และ 5 หรือเอกสารประกอบการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรและคณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนถึงการนําความรู
ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในแตละดาน 
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เปาหมายการดําเนินงาน 
1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีความรู ความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกําหนด และมีคุณวุฒิตรง

ตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบท้ัง 5 คน 
การวางแผน (P)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา มีการสํารวจและวางแผนระยะยาวเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร และไมกระทบกับแผนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากําลัง 
แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาตอ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย เพ่ือนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อไดรับการจัดสรรแลว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดท่ี 1 ขอ 6 เรื่ องของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั่นคืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทเปนอยางนอย และตองจบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัย



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ราชภัฏสงขลา จะมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในการคัดเลือกอาจารยตามลําดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติท้ังดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
ความรูความสามารถ ประสบการณท่ีจะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวแจงไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือดําเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรกําหนด และ
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย โดยการสอบท้ังสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบทุกข้ันตอน และมอบหมาย
ใหหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในทุกข้ันตอนเชนเดียวกัน อาทิเชน การออก
ขอสอบขอเขียน  การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑท่ีกาํหนดข้ึน และนําขอสรุป
ท่ีไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

        สวนระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี มีการวาง
ระบบการดําเนินงานเพ่ือแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวดังนี้ 

1) กรณีท่ีมีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตองพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตางๆ อาทิเชน 
ช่ือ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อยางชัดเจน แลวเสนอไปยังฝาย
วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสงขลา และสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตร 

2) ในกรณีท่ีหลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรตองดําเนินการขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมาทดแทนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เคมีจะมีการเตรียมความพรอมใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและ
แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมเปนอาจารยพ่ีเล้ียง ทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
รายละเอียดและการดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือใหกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง 
เพ่ือสรางความเขมแข็งของหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทํางานตามความเช่ียวชาญของแต
ละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเช่ียวชาญในศาสตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนท้ังจาก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชน การสนับสนุนการลาศึกษาตอของอาจารย 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําผลงานทางวิชาการและตีพิมพเผยแพร หรือการสนับสนุนใหไปราชการ ท้ังการเขารวม
อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาและตอยอดองคความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของใหกับตนเอง 
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ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคม ีไดดําเนินการในสวนการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแผน
ดังนี้ 
1. การยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตาง ๆ แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสงตอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตรตอไป 

2. ในระหวางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรไดดําเนินการขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร (สมอ.08) โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมาทดแทนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดกันอยางสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา แลวเสนอแกฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีจะมีการเตรียมความพรอมใหกับอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมเปนอาจารยพ่ีเล้ียง 
ทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและการดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือใหกลไกการดําเนินงานของ
หลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากการท่ีหลักสูตรไดมีการเปล่ียนแปลงและการรับอาจารยใหมทําใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด ในการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรมีการพิจารณากระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
         จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวาสามารถใช
กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ซึ่งแผนและการดําเนินการ การประเมินผลการ
ดําเนินการ และการปรับปรุง สามารถทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ระบบการบริหารอาจารย 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูครบท้ัง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 

การวางแผน (P)  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุม 
1. เพ่ือทบทวนบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง) ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ท้ังดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของ
นักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหาร
หลักสูตร อื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) ตามกิจรรมตางๆในตัวบงช้ีท่ี 4.1 คือการบริหาร



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
และพัฒนาอาจารย 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563  (1 ตุลาคม 2562- 30 
กันยายน 2563) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย 
ดังนี้ 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการ

เรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการ
สอนของอาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณท่ีจัดตั้งไวเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระบบบริหารอาจารยประกอบดวย 

- การรับและแตงตั้งอาจารย (ตามประเด็นแรก) 
- การกําหนดมอบหมายภารกิจตาง ๆ 
- การติดตามการดําเนินงานตามภารกิจท่ีมอบหมาย 
- การประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การใหขวัญและกําลังใจ 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

การดําเนินการ (D) 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกล่ียจํานวน
ภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 
2. ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณสารเคมีการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารย ในสวนของโครงการพัฒนาระบบ
บริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง เชน เขาประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ท่ีจัดโดยคณะ รวมท้ังมีการนําเสนอผลงานในระดับตางท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหารเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนสําหรับอาจารยใหม เรื่อง จิตวิทยาความเปนครู เทคนิคการ
สอน การวัดผลและประเมินผล โครงการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 
โครงการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานกจิการนักศึกษา รุน 5 อบรมการเตรียม
ความพรอมเพ่ือเขาสูสํานักงานสีเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความ
พรอมรับการประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว โครงการอบรมการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Discoveries 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 อบรมเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร 
วันท่ี 27 กันยายน 2562 ศึกษาดูงานบริษัทแมนเอ 
วั น ท่ี  10-13 ตุ ล า ค ม 2562 2ND EURO-MEDITERRANEAN CONFERENCE FOR ENVIRONMENTAL 
INGRATION 10-13 OCTOBER 2019, SOUSSE, TUNISIA 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ศึกษาดูงานบริษัทหาดทิพยและหองปฏิบัติการกลาง จํากัด 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 ศึกษาดูงานฟารมโคนม จ.พัทลุง  
วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ 
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ผลการดําเนินงาน 
วันท่ี 15 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 
วันท่ี 26 มกราคม 25 กุมภาพันธ 1 และ 25 มีนาคม 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 4 ครั้ง 
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 5 NSCIC 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้งท่ี 6 ประจําป 2563 
วันท่ี 3 เมษายน 2563 การใชระบบ e-doc สําหรับการสงผลการเรียนรองรับการดําเนินงานของสํานัก
สงเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน เครื่องมือชวยสําหรับประกอบเทคนิคการใชสอนออนไลน กระบวนการ
และการใชเครื่องมือตาง ๆ สําหรับจัดการการเรียนการสอนออนไลน  
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 อบรมหัวขอการวัดและประเมินผล 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 อบรมเทคนิคการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563  อบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตร Google Classroom 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563  อบรมการใช Microsoft Teams ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 อบรมหลักสูตร การสรางแบบทดสอบดวย Google Form และ Microsoft Form 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 การสราง Video Classroom ดวย Flipgrid 
 
ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรม เชน วันท่ี 10 - 14 
กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ ศรีลังกา สิริ
พัฒนามงคล 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
พิธีไหวครูและรําลึกพระคุณครู วันท่ี 12 มีนาคม 2563 รวมทําบุญตักบาตรกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานการบริกาวิชาการ เชน วันท่ี 3 สิงหาคม 2562 บริการวิชาการเรื่องการศึกษาองคประกอบ
ของสารประกอบไอออนิก วันท่ี 17 สิงหาคม 2562 บริการวิชาการเรื่องการไทเทรตเพ่ือวิเคราะหหาปริมาณ
วิตามินซี เปนตน ดําเนินการประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การใหขวัญและกําลังใจ ปละ 2 ครั้ง 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรสาขาวิชาเคมีไดมีระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชา
ตามความถนัดและเช่ียวชาญ รวมท้ังทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A)  
 โดยสวนใหญแลวอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทํา
วิจัย รวมท้ังการนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และ
นําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาหมายการดําเนินงาน 
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 

4.00 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร สามารถนํามาพัฒนาตนเองและ

นักศึกษาได และสอดคลองกับแผนพัฒนาอาจารย 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดสรรงบประมาณ
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมี
แผนระยะยาว 5 ป ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมีความ
เขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไดประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การ

นําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของ
กับสาขาวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาทตอคน  
หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวา
รอยละ 60) เชนเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 อบรมเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร 
วั น ท่ี  10-13 ตุ ล า ค ม 2562 2ND EURO-MEDITERRANEAN CONFERENCE FOR ENVIRONMENTAL 
INGRATION 10-13 OCTOBER 2019, SOUSSE, TUNISIA 
วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ 
วันท่ี 15 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 

 วันท่ี 26 มกราคม 25 กุมภาพันธ 1 และ 25 มีนาคม 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 4 ครั้ง 
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 5 NSCIC 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้งท่ี 6 ประจําป 2563             
เปนตน 

2. มีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ื อระบุชวงเวลา
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) พบปญหา 2 ประเด็น 
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ท้ังจากแบบรายงานผลการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการองคความรู
จากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาการใหกับนักศึกษาใน
รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 โดยใหนักศึกษารวมบริการวิชาการในวันเสารท่ี 3 สิงหาคม 2562 เรื่อง
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ผลการดําเนินงาน 
การศึกษาองคประกอบของสารประกอบไอออนิก การนําความรูท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาใชในการเรียน
การสอน Google Classroom รวมท้ังการทําขอสอบออนไลนในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เปนตน 
นอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากาํหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) ซึ่งในปจจุบันมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
ตําแหนงทางวิชาการรอยละ 40 และอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 60 ซึ่งทางหลักสูตรเห็นวาควร
สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นมีตําแหนงทางวิชาการและมีคุณวุฒิปริญาเอกเพ่ิมมากข้ึน ใหได
รอยละ 100 ตอไป 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับ
มากท่ีสุด (4.66) และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2562              
ในลําดับตอไป 

การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
1. จากการท่ีมหาวิทยาลัย และคณะ จัดโครงการสงเสริมการทําตําแหนงทางวิชาการท้ังภาคบรรยายและเชิง

ปฏิบัติการ เปนการสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีโอกาสในการยื่นขอผลงานทาง
วิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ทางหลักสูตรมองเห็นวาจะ
สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นใหไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต 

2. ในสวนของงบประมาณท่ีจัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองโดยเฉล่ียคนละ 10,000 บาท นั้น หลักสูตรเพ่ือใหมี
การจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และไดปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกัน
คือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองท้ังหมด  ตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  แตสงผลตอการทําวิจัย การ
เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ
ภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนท่ีเทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพ่ือใหมีเวลาทําวิจัยเพ่ือใช
ในการขอตําแหนงทางวิชาการและเพ่ิมแรงจงูใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเง่ือนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการ
เพ่ิมเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ท่ีจะลาพักระยะส้ันเพ่ือใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-1  กรอบอัตรากาํลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2  คําส่ังใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏิบัตกิาร KM  
4.1-1-3  คําส่ังเปล่ียนแปลงกรรมการหลักสูตร 
4.1-1-4  รายงานการประชุม 
4.1-1-5  แผนปฏิบัติประจําป 2563  
4.1-1-6  การนาํเสนอผลงานในระดับตางๆท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
4.1-1-7  คําส่ังเปนกรรมการประจําฝายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.1-1-8  รายงานผลการประชุม อบรม หรอืสัมมนาวิชาการ 
4.1-1-9  มคอ.3,5 รายวิชาท่ีบูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน (อยูในองคประกอบท่ี 5) 
4.1-1-10 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปการศึกษา 2562 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

....4....ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

...3....ขอ 
..3..คะแนน 

 � 

 
สรุปตัวบงช้ีที่ 4.1 
จุดแข็ง 
ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ และเรียนตอปรญิญาเอกมากข้ึน 
 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทีม่ีคณุวุฒปิริญญาเอก 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
 เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 
0 – 5 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
ระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 20 ข้ึนไป 
ระดับปริญญาโท 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ี
เหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน โดยมีวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งคิดเปน 5 คะแนน 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ช่ือ-สกลุ วุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว  Ph.D. Environmental Chemistry 
2. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ปร.ด. เคมอีินทรีย 
3. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ ปร.ด. เคมีประยุกต 

 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลพัธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก 
ตัวหาร 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 รอยละ 60 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลพัธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกําหนดใหคะแนนเตม็ 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
รอยละ 60 ป.ตรี 20, ป.โท 60 X 5 5 คะแนน 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน  

ตัวบงช้ี 
เปาหมา

ย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
60 

รอยละ 
40 

5 คะแนน 

รอยละ 
60  

 5 คะแนน 

รอยละ 
60  

5 คะแนน 

รอยละ
60  

5 คะแนน 

3   

 

 
X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สรุปตัวบงช้ีที่ 4.2.1  
จุดแข็ง  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติท้ังดานคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรง
และครอบคลุมทุกสาขา สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกเพ่ิมมากข้ึน  
 
4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 
ระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการคาํนวณ 
1.คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
  
 คะแนนท่ีได=  
 
 
  

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มอีาจารยผูรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 5 คน 
เปนอาจารยท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน 2 คน ดังนัน้  คิดเปนรอยละ 40 ซึ่ง
คิดเปน  3.33 คะแนน 

จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยผูรบัผดิชอบทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 อาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว 
2. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 

 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลพัธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

ท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

2 5 X 100 รอยละ 40 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลพัธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ท่ีไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกําหนดให
คะแนนเตม็ 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
40 ป.ตรี 60, ป.โท 80 X 5 3.33 คะแนน 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 รอยละ 60 
5.00
คะแนน 

รอยละ 60 
5.00
คะแนน 

รอยละ 60 
5.00
คะแนน 

รอยละ 40 
3.33
คะแนน 

  3 

 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 40 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่องเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดบัปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
คะแนนท่ีได  =  
 
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด 
 

 X 100 



27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

คาน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ไดแก 
¾ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
¾ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
¾ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
¾ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
¾ กรณีศึกษา 
¾ ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
¾ ซอฟตแวร 
¾ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลวิชาการท้ังหมดจะตองไดรัยการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลงานวิชาการของอาจารย จํานวน 8 เรื่อง        
มีผลรวมถวงน้ําหนัก 1.6  คิดเปนรอยละ 32  คิดเปน 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลพัธ 
 

ตัวตั้ง 
ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1.6 5 X 100 รอยละ 32 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลพัธ 
 

ตัวตั้ง 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีได
จากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกําหนดให
คะแนนเตม็ 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 

32 ป.ตรี 20, ป.โท 40 X 5 5 คะแนน 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ผลงานวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

รอยละ 30 ผลรวมถวง
น้ําหนกั 

1.8 
รอยละ 36 
เทากับ 
5.00
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนกั 

1.8 
รอยละ 36 
เทากับ 
5.00
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนกั 

1.4 
รอยละ 28 
เทากับ 
5.00
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนกั 

1.6 
รอยละ 32 
เทากับ 
5.00
คะแนน 

 3  

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 
หมายเลข ช่ือ-สกลุ ช่ือผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป / สถานที ่
คา

น้ําหนัก 
4.2.3-0-1  นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ 

เชาวนีพร ชีพประสพ 
นุสมณี กาโบะ  
และนูรฮาซีกมิ มามะ 

สารตานอนุมูลอิสระจากผลสวา
(Manilkara zapota) สายพันธุ
ไขหานท่ีบมระยะเวลาตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

รายงาน สืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การประชุม
ระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้งท่ี 
6 ป ร ะ จํ า ป  2563 ห น า 
1498-1505  
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 

0.2 

4.2.3-0-2  นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  
เชาวนีพร ชีพประสพ 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดใบผักบุงทะเลจากบริเวณ

รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.2 



29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมายเลข ช่ือ-สกลุ ช่ือผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที ่

คา
น้ําหนัก 

หาดชลาทัศน จังหวัดสงขลา ด า น วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ
เท ค โน โ ล ยี เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ค รั้ ง ท่ี  5 ป ระจํ าป  2563 
หนา 1336-1342 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 

4.2.3-0-3  เชาวนีพร ชีพประสพ 
และนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ 

การคัดแยกแบคที เรีย ท่ีผลิต
เอนไซมอับคาไลนโปรตีเอสจาก
บอน้ํารอน 

รายงาน สืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การประชุม
ระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้งท่ี 
6 ป ร ะ จํ า ป  2563 ห น า 
1519-1526 
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 

0.2 

4.2.3-0-4  เชาวนีพร ชีพประสพ 
และนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ 

คุณ สมบ ัต ิบา งประก ารขอ ง
เอนไซมอะไมเลสจาก Bacillus 
sp.AC39  

รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ
เท ค โน โ ล ยี เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ค รั้ ง ท่ี  5 ป ระจํ าป  2563 
หนา 1902-1909 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 

0.2 

4.2.3-0-5  ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
จิรภา คงเขียว 
ธิดารัตน ทองคํา 
วัชระ เซงกอกูล 
ศิริวรรณ อมรกิจ 

การศึกษาพฤกษเคมีเบ้ืองตน 
และฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาร
สกัดหยาบ ใบ ลําตน ผล และ
รากของคนทีสอทะเล 

รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ
เท ค โน โ ล ยี เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ค รั้ ง ท่ี  5 ป ระจํ าป  2563 
หนา 1311-1323 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 

0.2 

4.2.3-0-6  ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
ขนิษฐา ศรีภูมราช 

องคประกอบทางพฤกษเคมี
เบ้ืองตนและฤทธิ์ทางชีวภาพ

รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวิจัยระดับชาติดาน

0.2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมายเลข ช่ือ-สกลุ ช่ือผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที ่

คา
น้ําหนัก 

ชณันญา กัลยา
กาญจน 
รุวัยดา หมนีพราน 

ของสารสกัดหยาบจากพลับพลา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต ครั้งท่ี  5 ประจําป 
2563 หนา 1324-1335 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 

4.2.3-0-7  ธีรยุทธ ศรียาเทพ  
ทวีสิน นาวารัตน 
ณัฐมล เรืองดษิฐ 
วรรณณิดา แกวยี ่
และสุภาวดี เดงหลี 

ก า ร ศึ ก ษ าพ ฤก ษ ท า ง เค มี 
ปริมาณสารประกอบฟนอ ลิ
กรวม ปริมาณสารประกอบฟลา
โวนอยดรวม และฤทธิ์ในการ
ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบ
และกิ่งของพืชวงศ Myrtaceae 
ไดแก โทะ ฝรั่ง และชมพู 

รายงาน สืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การประชุม
ระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้งท่ี 
6 ป ร ะ จํ า ป  2563 ห น า 
1555-1563 
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 

0.2 

4.2.3-0-8  ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 
ปนัดดา สุริยะไชย 
เขมิกา นวลจันทร 
ชนรรค พงศอาทิตย 
 

การสังเคราะหอนุภาคนาโนของ
เงินดวยสารสกัดจากใบฝรั่งและ
ใบชะมวง 

รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ
เท ค โน โ ล ยี เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ค รั้ ง ท่ี  5 ป ระจํ าป  2563 
หนา 1362-1376 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 

0.2 

 
สรุปตัวบงช้ีที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลงานวิชาการในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 



31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงช้ีที่ 4.2  
 

ผลรวม = คุณวุฒปิริญญาเอก + ดํารงตําแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
  3  

ผลรวม = 5 + 3.33 + 5 = 4.44  
 3 

 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนนิงา
น 

- มีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ในบาง
เรื่อง 

- มกีาร
รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผล
การ
ดําเนนิงานท่ีดี
ข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มกีาร
รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนม
ผลการ
ดําเนนิงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

- มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการดาํเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการดาํเนนิงานท่ีโดด
เดน เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกนั 
โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ
ยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการ
ดําเนนิงานท่ีโดดเดนอยาง
แทจริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยูของอาจารย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซึ่งอาจารย

มีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีใชสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต
ปการศึกษา 2560 - 2562 อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ลําดบั ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
2 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น 
3 ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
4 อาจารยชนรรค พงศอาทิตย อาจารยชนรรค พงศอาทิตย อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 
5 ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 

รอยละอัตรา
การคงอยู 

100 100 40 

หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวามกีารเปล่ียนแปลงใน
แตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหเปดดาํเนนิการ 
 
ความพึงพอใจของอาจารย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือหารือดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง ทํา
ใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน  การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาท่ี การ
จัดทํา มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉล่ียการประเมินแตละป
การศึกษา ดังนี้ 
 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพงึพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 คาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ เทากับ 4.63 - 
2561 คาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ เทากับ 4.74 เพ่ิมข้ึน 
2562 คาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ เทากับ 4.66 ลดลง 
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ี
ไดทําหนาท่ีประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกระบวนการท่ีได
ดําเนนิการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 
 

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

 2562 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ
ไม

บรรล ุ
ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

4.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

  3 
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สรุปตัวบงช้ีที่ 4.3  
จุดที่ควรพัฒนา 

สงเสริมและหาแนวทางใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยใหมากข้ึน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
 ประชุมหารอืเพ่ือหาสาเหตุท่ีคะแนนความพึงพอใจลดลง 
 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
 
1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  

   ปการศึกษาที่รับเขา 
   จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 2558 20 20 17 16 16 
ปการศึกษา 2559 - 25 22 20 19 
ปการศึกษา 2560 - - 28 25 25 
ปการศึกษา 2561 - - - 14 13 
ปการศึกษา 2562 - - - - 21 

รวม 20 45 67 75 94 
 
2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

- นักศึกษาสวนใหญมีพ้ืนฐานทางวิชาการไมเพียงพอท่ีจะเรียนในรายวิชานั้น ๆ จึงทําใหสอบไมผาน เชนวิชา 
แคลคูลัส 1 และ 2 เคมี 1 และ 2 เปนตน ประกอบบางรายวิชาเปนวิชาท่ีตองเรยีนตามลําดับ ดังนั้นนักศึกษาตอง
ผานรายวิชาลําดับแรกหรือวิชาท่ี 1 กอน จึงจะสามารถเรียนในรายวิชาลําดับถัดไปได 

- นักศึกษาขาดการปรับตัวในการอานหนังสือในขณะท่ีเรียนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีอิสระในการใชชีวิตจึง
สงผลใหมีนักศึกษาบางคนพนสภาพจากนักศึกษาดวยผลการเรียนท่ีไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- การส่ือสารและการใชภาษา เนื่องจากนักศึกษาสวนมากมีภูมิลําเนาอยูในสามจังหวัดชายแดนใต และใช
ภาษายาวีเปนหลัก ทําใหบางครั้งนักศึกษาไมเขาใจภาษาไทยท่ีอาจารยส่ือสาร และไมเขาใจเมื่ออานหนังสือ
วิชาการตาง ๆ 

- นักศึกษาบางสวนไมไดชอบเรียนทางดานวิทยาศาสตร แตสมัครเขาเรียนโดยพอแม หรือเพ่ือนแนะนํา ทําให
ขาดความกระตือรือรนในการใฝรูใฝเรียน และไมตั้งใจเรียนเทาท่ีควร 

- นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพยในการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาโดยใหนักศึกษาทําเรื่องผอนผันการ
ชําระคาลงทะเบียนเรียน  
 
3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้ น โดย
เริ่มตนจากปการศึกษาท่ีใชหลักสูตร) 

 

ช้ันปที ่
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1 20 25 28 14 21 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ช้ันปที ่
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

2 20 22 25 13 - 
3 17 20 25 - - 
4 16 19 - - - 
5 16 - - - - 

รอยละของนักศึกษาท่ี
สอบผานตามแผนกาํหนด

การศึกษา 
16 (100%) 19 (95%) 25 (100%) 13 (92.86%) 21 (100%) 

 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
      สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 2  รอยละ 21/21*100 = 100 
นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 3  รอยละ 13/14*100 = 92.86 (ยายไปเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี

 การยาง และพอลิเมอร) 
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 4 รอยละ 25/25*100 = 100  
 

5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)   …………2……… คน 
5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร        …………-……… คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร     …………2……… คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร     …………-……… คน 
5.4 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)           …………-……… คน 

 
6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1  รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 2/25*100 = 8 
 คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขาในรุนนั้น 

6.2  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

 รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 
  1) นักศึกษาเรียนไมเปนไปตามแผนการศึกษาท่ีหลักสูตร กําหนด เนื่องจากสอบไมผานใน

หลาย ๆ วิชา และตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา เชน แคลคูลัส 1 2 เคมี 1 2 เคมีวิเคราะห 1 2 และชีวเคมี 1 2 ซึ่งมี
ผลกระทบตอการเรียนวิชาตอเนื่องตามแผนอื่น ๆ 

 2) นักศึกษาช้ันปสุดทาย สวนใหญอยูระหวางการทําโครงงานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางเคมี มี
ระดับผลการเรียนเปน IP (In Progress) แตเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทําใหนักศึกษาไมสามารถ
เขามาทํางานวิจัยสวนท่ียังคางใหสมบูรณได 
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องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 
 

ตัวบงช้ีที ่3.1 การรับนักศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
  
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 
 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
เปาหมายการดาํเนนิการ 

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา มีคาเฉล่ียสูงกวา 4.00  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
การวางแผน (P) กําหนดผลลพัธทัง้เชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร ไดกําหนดรับนักศึกษาใหมตามแผน จํานวน 40 คน จากผลการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 21 คน ในขณะท่ีปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาแรกเขา 
จํานวน 16 คน ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน โดยดําเนินการรวมกับคณะในโครงการ 
Road Show เพ่ือใหเขาถึงโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีรุนพ่ีเรียนท่ีหลักสูตร ซึ่งมีการบอกเลา
ระหวางรุนพ่ีรุนนอง ทําใหเกิดความเช่ือมั่น และสมัครเรียน อีกท้ัง ในป 2561 มีการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ เพ่ือ
เสริมทักษะปฏิบัติงานในการทดลอง และไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับนักเรียนผูเขาอบรม นอกจากนี้ 
ควรวางแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับสมัครรวมกับมหาวิทยาลัยในโครงการตาง ๆ เชน SKRU 
Open House เปนตน  
 ในกระบวนการรับนักศึกษามหีลายข้ันตอน หลักสูตรจึงไดแบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดย
รวมกับคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดังนี้ 

  
การรับนักศึกษา 
(A) เมื่อรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอป 2561 เสร็จส้ินทุกรอบแลว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ทําการประเมินการรับนักศึกษาทุกรอบ พบวา  แนวโนมของผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีแนวโนมลดลง  
 จํานวนของผูรายงานตัวเขาศึกษาของหลายคณะท่ีไมตรงตามแผนอาจสงผลตอการดําเนินงานของ
หลักสูตรในอนาคตอยางหลีกเล่ียงไมได มหาวิทยาลัยไดมีการแกไขปญหานี้ โดยการเพ่ิมจํานวนและประเภท
โควตา และมีทุนการศึกษาท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับ
สมัครท่ีเขมขนมากข้ึนอยางเห็นไดชัด  ซึ่งเปนการปรับยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการรับสมัครนกัศึกษาท้ังในระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 การรับสมัครในปการศึกษา 2561 เปนการรับสมัครในระบบ TCAS ครั้งแรก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเขารวมการรับสมัคร 4 รอบ คือ รอบท่ี 1 รอบ Portfolio, รอบท่ี 2 รอบโควตา, รอบท่ี 3.5 และรอบท่ี 5 
รอบรับตรงอิสระ  
 ซึ่งในป 2561 มีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเคมี ท่ีรายงานตัวท้ังส้ิน 16 คน  
 
(P) ในการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2562 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามระบบและกลไก คือ มีการขอแผนรับนักศึกษาใหมจากหลักสูตร โดยหลักสูตรจะเปนผูกําหนด
คุณสมบัติท่ีตองการและจํานวนนักศึกษาตามท่ีกําหนดใน มคอ. 2 เพ่ือดําเนินการรับสมัครในระบบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 2562  (ซึ่งแตละหลักสูตรไดมีการดําเนินการประชุม  เพ่ือกําหนด
แผนรับและคุณสมบัติของนักศึกษาใหสอดคลองตามท่ีระบุไวในหลักสูตร) 
 เมื่อทุกหลักสูตรจากทุกคณะไดสงแผนรับของตนมาแลว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึง
รวบรวมและนําแผนรับท่ีได เขาพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ  ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดแผนการรับนักศึกษา
ในปการศึกษา 2562 ท้ังหมดจํานวน 40 คน  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาดังนี้คือ  

- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
หรือเทียบเทา  

- มีคุณสมบัติอืน่ครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปรญิญา ปรญิญาตร ีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเขาศึกษา 

 



37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินการรับสมัครในปการศึกษา 2562 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการรับสมัครนักศึกษาและกําหนดเปนแผนการดําเนินการ แยกตามรอบการรับสมัครระบบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS โดยนําผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาในปกอนหนา 
ปญหาท่ีพบหลังจากเปดภาคเรียนเขามามีสวนในการกําหนดแผนการรับสมัครปการศึกษา 2562 
 การรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 ไดนําผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2561 มา
ประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดสวนการรับนักศึกษาใหมีจํานวนมากกวาแผนรับตามท่ีหลักสูตรแจงมา โดย
เผ่ืออัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดสวนรอยละ 10-30 (ตามดุลยพินิจของคณะและหลักสูตรเอง)  ซึ่ง
กระบวนการรับนักศึกษามากกวาแผนรับไดเริ่มตนขึ้นตั้งแตข้ันตอนการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไป
จนถึงการประกาศผูมีสิทธิ์รายงานตัว  โดยการรับนักศึกษาปการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได
วางแผนเขารวมการรับสมัครทุกรอบการรับสมัคร TCAS ตั้งแตรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมีการกําหนดสัดสวน
การรับสมัครในรอบแรก ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และสามารถกระจายแผนรับท่ีเหลือในรอบถัดไปไดตาม
แนวทางท่ี TCAS กําหนดมาให  โดยเปดโอกาสใหหลักสูตรสามารถกาํหนดสัดสวนแผนรับไดเองจากการพิจารณา
ผลการรายงานตัวของนักศึกษาในปการศึกษา 2561  
รอบการรับสมัครนักศึกษาป 2562 
รอบท่ี 1 รอบ portfolio 

x รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 1 

x รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 
รอบท่ี 2 รอบโควตา 

x โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ 

x โควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

x โควตาครูแนะแนว 

x โควตาโรงเรียน 

x โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

x โควตาคณะ 

x รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต (รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

x รอบแจงจํานง (สําหรับผูไมมีสิทธิ์สัมภาษณในรอบกลุมภาคี) 
รอบท่ี 3 รอบรับตรงรวมกัน 
รอบท่ี 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission) 
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 
  
            ในทุก ๆ รอบการรับสมัครท้ังกอนและหลังการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการ
วางแผน แกไขปญหา รวมท้ังกําหนดแนวทางการดําเนินการรับสมัครรวมกับคณะรองคณบดีฝายวิชาการของทุก
คณะ  เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการรับสมัครระหวางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดําเนินงานรวมกัน
ลักษณะนี้นําไปสูการหาแนวทางการแกไขปญหาการรับสมัครในชวงเวลาการรับสมัครท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ
ในรอบนั้น ๆ  การวางแผนการประชาสัมพันธการรับสมัครในอนาคตรวมกัน  และการสะทอน ส่ิงท่ีหลักสูตร
ตองการท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับ
หลักสูตร  แนวทางการดําเนินงานการรับสมัคร  และสรางความเขาใจระหวางหลักสูตรและสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัครดวย  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการ (D) 
 ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ตามแผนท่ีวางไว ผานข้ันตอนตางๆ ท่ีกําหนด ภายใต
การดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 
 
การประชาสัมพันธ 
 ในการรับสมัครหลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียนเปาหมายผานทางสามชองทาง
คือ การประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะ และการประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธทางเพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
ทางสถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย
ซึ่งไมจําเปนตองเปนพ้ืนท่ีเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับสมัครรวมกับ
มหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show ของมหาวิทยาลัยเอง โดย
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธ คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  
โดยจะกําหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธตามสถิตินักศึกษาท่ีเขามารายงานตัวประกอบการการพิจารณา
ประวัติการประชาสัมพันธในอดีตควบคูกัน 
 การประชาสัมพันธทางเพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” เปนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชทาง 
Facebook โดยเปดเพจ ช่ือ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทางสถานีวิทยุ เพ่ือใชในการแจงขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร และตอบขอซักถามตาง ๆ  ใหกับท่ีผูสนใจจะ
สมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 
การสัมภาษณ 
 ในการสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบสัมภาษณท่ีมาจากตัวแทนกรรมการประจาํหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน  โดยจํานวนผูสอบผานขอเขียน/ผูมีสิทธิ์สัมภาษณในทุกรอบการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะข้ึนรายช่ือใหมากกวาแผนรับท่ีแจงไวตั้งแตรอยละ 10 – 30 เพ่ือใหหลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามาก
ยิ่งข้ึนและหากผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณมีคุณสมบัติผานสามารถเปนผูมีสิทธิ์รายงานตัวเปนนักศึกษาตอไปได  
หลักสูตรจะไดมีจํานวนนักศึกษามากกวาแผนรับเมื่อเปดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณวาจะเปนแนวทางในการลด
ปญหาจํานวนนักศึกษาท่ีหายไปหลังเปดภาคเรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะถูกสัมภาษณ
ภายใตประเด็นการสัมภาษณดังนี้ 

1. บุคลิกภาพ  
2. การใชภาษา 
3. การวิเคราะหและการแกปญหา 
4. เจตคติตอวิชาชีพ 
5. อื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบสัมภาษณ มีอิสระในการใหน้ําหนักคะแนน
ประเด็นสัมภาษณขางตน  นอกจากนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดแสดงขอมูลคะแนนสอบ เกรด
เฉล่ียสะสมของผูสัมภาษณประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาใหพิจารณารวมกันดวย กรรมการสัมภาษณยังได
ตรวจคุณสมบัติของผูศึกษาวาตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือไมดวย เพ่ือเปนการคัดกรองผูท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2  เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณ
เรียบรอยแลวจึงดําเนินการใหมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ เพ่ือใหผูผานการสอบสัมภาษณไดมา
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ผลการดําเนินงาน 
รายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวตอไป 
 
การรายงานตัว 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครดวย
กระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกขอมูลนักศึกษา รับชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมแรกเขา
ผานธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัว
ผูผานการสอบสัมภาษณจะตองสงหลักฐานใหคณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิตรง
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวหรือไม  เพ่ือเปนการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรท่ีได
กําหนดเอาไว จากนั้น ผูผานการสอบสัมภาษณตองชําระคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมแรกเขา ตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาผลการรับเขานักศึกษา ในระยะส่ีปท่ีผานมา พบวาปการศึกษา 2562 มีจํานวน
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน จากป 2561 ดังนี้ 

 ปการศึกษา 2559 ไดรับนักศึกษาแรกเขาจํานวน 35 คน มาเรียนจรงิ 25 คน  
  ปการศึกษา 2560 ไดรับนักศึกษาแรกเขาจํานวน 35 คน มาเรียนจริง 28 คน 
  ปการศึกษา 2561 ไดรับนักศึกษาแรกเขาจํานวน 16 คน มาเรียนจริง 14 คน 
  ปการศึกษา 2562 ไดรับนักศึกษาแรกเขาจํานวน 21 คน มาเรียนจริง 21 คน 
 โดยนักศึกษาในปการศึกษา 2562 มีการรายงานตัวในแตละรอบ ดังนี้ 
 
การรับนักศึกษา รอบท่ี 1 2 3 4 5 6 รวม 
จํานวนนักศึกษา (คน) 2 6 2 1 9 1 21 

  
 รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ จะมีจํานวนนักศึกษามากท่ีสุด ในปการศึกษาถัดไปควรเนนการประชาสัมพันธ
ในชวงการรับรอบท่ี 5 ใหมากข้ึน เพราะมีโอกาสท่ีนักศึกษาจะเลือกเรียนกับหลักสูตรมากท่ีสุด 
   
การประเมนิผลการดําเนินการ(C)  มีเฉพาะเชิงปริมาณ แตไมมีเชิงคุณภาพ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนกัศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาท้ัง 3 
รูปแบบ มีนักศึกษาเขาศึกษาท้ังส้ิน จํานวน 21 คน  ซึ่งไมเปนไปตามเปาประสงค คือ 40 คน จึงไดวิเคราะหถึงส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนนี้วาอาจเกิดจาก 
 1. การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมเพียงพอ ทําใหนัก ศึกษาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร   
 2. ในสภาพสังคมปจจุบัน คานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรลดลง สงผลใหจํานวน
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ
เทียบเทานั้นลดลง 
 3. ในสภาวะท่ีจํานวนนักเรียนท่ีจะเรียนในระดับปริญญาตรีลดลง แตมีมหาวิทยาลัยและหลักสูตรตาง ๆ 
เปดใหมมากข้ึน เหตุการณท่ีเกิดข้ึนนี้จึงไมสอดคลองกัน คือมีผูเรียนนอยแตมีท่ีเรียนมาก สงผลตอจํานวน
นักศึกษาในทุก ๆ หลักสูตร 
 4. คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําใหผูท่ีสนใจศึกษาตอบางสวนไมมีโอกาส เพราะถึงแมจะมีทุนกูยืมเรียนจาก
รัฐบาล แตคาครองชีพท่ีจําเปนตองใชจายสูง หลาย ๆ คนจึงตัดสินใจหางานทําและไมศึกษาตอ 
 อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาเขาเรียนมากข้ึน จากเดิมในป 2561 จํานวน 14 คน 
เปน ในป 2562 จํานวน 21 คน ซึ่งหลักสูตรไดมีสวนรวมในการรับสมัครนักศึกษาตามระบบการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป 2562 (TCAS) มากข้ึนดวย  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการเขาเรียนของนักศึกษาใหมในระยะเวลา  4  ป ท่ีผานมา ในปการศึกษา 2559-2562 มี
จํานวน 25 28 14 และ 21 คน ตามลําดับ ซึ่งมีเพ่ิมข้ึนและลดลงในแตละป แตไมเปนไปตามเปาประสงคท่ีวางไว 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะ จึงประเมินระบบและกลไกและมีความเห็นวาในปการศึกษา 2563 ควร
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน เชน การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก (road show) ในสถานศึกษา โดยศิษย
เการวมกับคณะ การออกบริการวิชาการนอกพ้ืนท่ีรวมกับการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมาย ปรับปรุงเว็บไซต
ของหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ รวมถึงการ
ใหขอมูลของการเรียนจบมีงานทําในสถานท่ีตาง ๆ เปนตน เพ่ือเสริมความมั่นใจวาเรียนจบแลวมีงานทํา 
นอกจากนี้ มีการเสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดีแตยากจน รวมท้ังใน
การรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดกิจกรรม Open House และนักเรียนสามารถกรอกใบสมัคร
เรียน โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูสัมภาษณและรับสมัคร สามารถชําระเงินและยืนยันการเขาเรียนไดเลย 
ลดข้ันตอนการสมัครผานเวปไซตหรือตองเดินทางมาสอบสัมภาษณในภายหลัง  
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
เปาหมายการดําเนินการ 

นักศึกษามีความพรอมท่ีจะเรียนไดตลอดหลักสูตร 
 เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนท่ีไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี 
บําเพ็ญประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาให
นักศึกษากลุมนี้  รวมท้ังมีกิจกรรมท่ีชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาดีข้ึน ท้ังดานวิชาการและดานการใชชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดําเนินการดังนี้ 
เปาประสงค (O) 
              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในช้ันปท่ี 1 ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวทิยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงาน
รวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส .) โดยไดวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดยปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ พรอมท้ังหลักสูตร
ไดกําหนดใหมีเตรียมความพรอมดานท่ีตรงกับสาขาวิชาเคมีเพ่ิมเติมดวย โดยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ
นองพ่ีใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ /อาคาร
เรียนและภัยธรรมชาติ เปนตน 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรไดศึกษาปญหาแรกเขาของนักศึกษา ตาม มคอ.2 และสถานการณตาง ๆ พบปญหาดังนี้  

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรูและทักษะปฏิบัติการพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ 
2. นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 
3. นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกปญหาทางดานวทิยาศาสตรไมดีพอ 
4. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีแตกตางจากระดับมธัยมศึกษา อาจกอใหเกิดปญหาในการ

ปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสําหรบันักศึกษาบางสวน 
5. นักศึกษาขาดทักษะการส่ือสาร ความเขาใจในการใชหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําใหนักศึกษา

ไมเขาใจท่ีอาจารยอธิบายในการเรียนการสอน และการอานหนังสือ 
 จากปญหาท่ีพบ หลักสูตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม โดยความ
รวมมือของคณาจารยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(สนส.) ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ โดยจัดใหมีการเรียนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร และวิชาเคมี 
นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบ เพ่ือวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม  
 คณะไดกําหนดการสอนปรับพ้ืนฐาน ระหวาง วันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 โดยหลักสูตรไดกําหนด
อาจารยผูสอน และเนื้อหา ดังตาราง 
 

วันท่ี เรื่อง อาจารยผูสอน 
1 กรกฎาคม 2562 ตารางธาต ุ

ปรับท่ีหลักสูตร 
อ.ชนรรค พงศอาทิตย 
อ.ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 

2 กรกฎาคม 2562 โครงสรางอะตอม อ.ชนรรค พงศอาทิตย 
อ.ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
อ.ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

3 กรกฎาคม 2562 โครงสรางอะตอม อ.ชนรรค พงศอาทิตย 
อ.ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
อ.ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

4 กรกฎาคม 2562 ปริมาณสารสัมพันธ ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
อ.นรารัตน ทองศรนีุน 
อ.ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

5 กรกฎาคม 2562 ปริมาณสารสัมพันธ ผศ.ดร.จารวุรรณ คําแกว 
อ.นรารัตน ทองศรนีุน 
อ.ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

 
จากแบบประเมนิความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมปรับความรูพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียรวม 4.34 ซึ่งอยู

ในระดับด ี
 

            2. กิจกรรม Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพ่ี 62 เพ่ือสรางความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และรุนพ่ี      
ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางความมั่นคงทาง
จิตใจ มีความเขมแข็งทางอารมณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรง
ตามเปาหมาย 
            3. กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุนพ่ี  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขอมูลตาง ๆ 
ดานวิชาการใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับ
อาจารยในหลักสูตร  และอาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน และแนะนํา
แนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
           4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ” เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
ไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได โดยคณะไดเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการ
ปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร 
อุบัติเหตุจากสารเคมี  
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมนิผลการดําเนินการ (C) 

  อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม วางแผน และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาช้ันปท่ี 1 
มากข้ึน โดยดูจากสถิติอัตราการคงอยูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
พบวานักศึกษามีปญหาการตกออกลดลง ดังตาราง  
 

กลุมเรียน รอยละการคงอยูของนักศึกษาช้ันปท่ี 1  
594255 (25/35)x100 = 71.43% 
604255 (28/35)x100 = 80.00% 
614255 (14/16)x100 = 87.50% 
624255 (21/21)x100 = 100.00% 

 
 จากตาราง พบวาอัตราการคงอยูมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และในปการศึกษา 2562 มีรอยละ 100 ซึ่งเปน
อัตราสูงสุด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของหลักสูตร ท่ีสามารถวางแผน และดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือ
ดูแลนักศึกษาไดเปนอยางดี 
 
 นอกจากนี้จากผลการประเมินในรายวิชาแคลคูลัส 1 และเคมี 1 ซึ่งเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาไดปรับ
พ้ืนฐานตั้งแตกอนเริ่มเขาศึกษา มีผลการเรียนผานวิชานี้ ดังนี้ 
 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ป
การศึกษา 

เรียนผานวิชาแคลคูลัส 1  เรียนผานเคมี 1 

594255 19.33% 88.46% 
604255 62.50% 93.75% 
614255 50.00% 85.71% 
624255 19.05% 100.00% 

  
 จากตารางพบวา แนวโนมการสอบผาน รายวิชาแคลคูลัส 1 ลดลง โดยในปนี้ สอบผาน 4 คน จาก
ท้ังหมด 21 คน คิดเปน 19.05% จึงควรเพ่ิมเวลาการเรียนปรับพ้ืนฐานใหมากข้ึน และในระหวางภาคการศึกษา 
ควรมีการทบทวนบทเรียนกอนสอบ ฝกทําแบบฝกหัดและอธิบายขอสงสัยใหมากข้ึน โดยมีอาจารยผูสอนวิชา
แคลคูลัส หรือรุนพ่ี หรือเพ่ือนรวมช้ัน ท่ีมีความเขาใจในวิชานี้เปนอยางดีเปนผูอธิบาย อยางไรก็ตาม ในสวนของ
รายวิชาเคมี 1 และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเรียนตามแผนของหลักสูตร นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รหัส 624255 ไดสอบผานทุก
คน (100%)  
  
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) สิ่งที่จะทาํไรปการศึกษา 2563 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา ไดประชุมรวมกัน พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในป
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. การสอนปรับพ้ืนฐานไดดําเนนิการโดยหลักสูตรรวมกับคณะ จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอม

มากข้ึน อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกจิกรรม จึงควรดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ นักศึกษา
เขาเรียนปรับพ้ืนฐาน ไมครบรอยละ 100 ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 
- ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม โดยมีการวัดผลเปนระยะ ๆ และเก็บคะแนน ซึ่งอาจจะเก็บรอยละ 10 ไป

สมทบในรายวิชา ดังนั้นในรายวิชาเคมี 1 จะมีคะแนนเหลืออีกรอยละ 90 เพ่ือเปนแรงจูงใจในการ
เขาเรียนปรับพ้ืนฐานใหมากข้ึน 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูปกครองเกิดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากข้ึนระหวางอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
กับนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษากับผูปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได โดยการเพ่ิมชอง
ทางการติดตอผานทางกลุมไลน เฟสบุค หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 

3. การปรับแผนรับนักศึกษาในแตละรอบ (จากท้ังหมด 5 รอบ) ใหมีจํานวนมากกวาแผน 10-30% โดยหาก
จํานวนนักศึกษาท่ียังไมครบตามแผน ก็ปรับยอดใหเพ่ิมข้ึน ในรอบรับถัดไป เชน ในรอบท่ี 4 (รับตรงรวมกัน) 
กําหนดแผนรับ 30 คน ก็ไดปรับเพ่ิมข้ึน เปน 40 คน ซึ่งท่ีผานมา แมจะมีการยืนยันสิทธิ์แลว แตไมมารายงาน
ตัวคอนขางมาก จึงตองรับนักศึกษาใหมากท่ีสุด เพ่ือใหใกลเคียงหรือเปนไปตามแผนรับท่ีกําหนด 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คําส่ังแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5 
3.1-0-4 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
3.1-0-5 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.1-0-6 ประวัติการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เชน ประวัติในกลุมไลน 
3.1-0-7 บันทึกขอความ การยืนยันแผนรับ รอบท่ี 4 รับตรงรวมกัน 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
การรับนักศึกษา 4 ขอ 

 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
      9 

 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที ่3.1 
จุดแข็ง 
มีระบบการดูแลนักศึกษาแรกเขาท่ีด ี
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
ควรกระทําอยางตอเนือ่ง และมีการปรับปรุงระบบการดูแลใหดีย่ิงข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
2. เสริมความรูในรายวิชาแคลคูลัส 1 

 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. ควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน เชน การทํา Road Show ใน

สถานศึกษาตาง ๆ การเขารวมประชาสัมพันธหลักสูตรใน SKRU open house การปรับปรุงเวปไซต
คณะใหมีความทันสมัยของขอมูลมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ิมระยะเวลาการเรียนปรับพ้ืนฐาน และการทบทวนบทเรียนกอนสอบ ในรายวิชาแคลคูลัส 1 
 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมี
ระบบ  

- ไมมีกลไก 
- ไมมี
แนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมี
ขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 
 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยนืยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
การควบคุม การดแูล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
เปาหมายในการดาํเนนิการ 

จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง 
 

การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 คณะรวมกับหลักสูตร มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยนําความรู
ดานการประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรมและแตละกิจกรรมไดนํากระบวนการ PDCA มาใชโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

x โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

x กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยอาจารยชาวตางประเทศ 
เปาประสงค 
คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาซึ่งจะมีชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอดุมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันลดลง ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีดําเนินการควบคุม ดูแลให
คําปรึกษาวิชาการแกนกัศึกษาตามแผนภาพระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานกัศึกษา ดังนี ้
 
การวางแผน (P) 
 

  จากสถิติอัตราการคงอยูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
พบวานักศึกษามีปญหาการตกออกลดลง ดังตาราง  
 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา รอยละนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คงอยูเมื่อส้ินสุดปการศึกษา 
594255 (25/35)x100 = 71.43% 
604255 (28/35)x100 = 80.00% 
614255 (14/16)x100 = 87.50% 
624255 (21/21)x100 = 100.00% 

 
 จะเห็นไดวา ในชวงปแรกของการศึกษา หลักสูตรมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียม
ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข 
สงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาในชวงปแรกมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง และในป 2562 มีการคงอยูถึง 
100% ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

4.1 อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแก
นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง หรือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO เปนตน 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําป
การศึกษา 2562 ใหคําแนะนําในดานวิชาการ และการใชชีวิต เพ่ือใหนักศึกษามีความสุขในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาดําเนินการและดูแลการเขารวมกจิกรรมตามโครงการท่ี

วางแผนไว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา 
4.4 หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา  และหากมี

ขอเสนอแนะใด ก็พรอมไดรับการแกไขหรือปรับปรุง 
 

การดําเนนิการ (D) 
 หลักสูตรไดมีการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กํากับติดตามใหอาจารยท่ีปรึกษา  ใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังในดานวชิาการและการใชชีวิตมหาวิทยาลัยในชวงวันพุธ (Home Room) เวลา 16.00 - 
17.00 น. ของทุกสัปดาห เพ่ือตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาท่ีมีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขา
เรียน เชน การลงทะเบียนเรียน การขอเปดรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกผลการเรียน การเบิกคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ี
ปรึกษาโดยผานแอปพลิเคชันไลน (Line) หรือเฟสบุค (Facebook) หรือท่ีหองพักอาจารยตามตารางท่ีอาจารยแต
ละทานไดแจงใหทราบ  
 2. หลักสูตรใหอาจารยท่ีปรึกษาเขารวมโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยเขาใจระบบการใหชวยเหลือนักศึกษา สรางความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับ
บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินงานดานอาจารยท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาท่ีประจําคณะและประจํากองพัฒนา
นักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  รวมถึงอาจารยท่ีปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษาใน
ดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
  3. หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมี
แพทย และพยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่ง
กําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิ
ตานทาน และปองกันความเส่ียงตอโรคภัยตาง ๆ ท่ีจะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีก
ชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   
 4.  หลักสูตรรวมกับคณะไดดําเนินการจัดโครงการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษาใน
คณะดังนี้ 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง โดยจัดรวมกับสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุน
พ่ี  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการใหนักศึกษาใหมและ
ผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในโปรแกรมวิชา  
และอาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนําแนวทาง
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) เชิญวิทยากร
บรรยาย เรื่อง รูจักคิด...ใชชีวิตอยางนักศึกษา เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการใชชีวิตของนักศึกษาใหม  
รวมท้ังขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ  ท่ีนักศึกษาควรทราบ เชน  ประวัติความเปนมาของคณะกองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบ
ขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงาน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย

ธรรมชาติ” โดยเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใช
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือใหนักศึกษาใหมมี
ความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการ
และอาคารเรียนสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพ่ี 62  เพ่ือสรางความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และ
รุนพ่ี ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น  ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษา และ
สงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง โครงการเปาแกว หรือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO เปนตน และดําเนินการดูแลการเขารวมกิจกรรมตามโครงการท่ีวางแผนไว  เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา 
6. หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา  และหากมี
ขอเสนอแนะใด ก็พรอมไดรับการแกไขหรือปรับปรุง โดยในปการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตร เคมี มี
ความพึงพอใจตอการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา เฉล่ียท้ัง 4 ช้ันป อยูท่ี 4.36  

 
การประเมนิผลการดําเนินการ (C)    
 1. จากการกํากับติดตามใหอาจารยท่ีปรึกษา พบวา อาจารยท่ีปรึกษาทุกช้ันป ไดใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังในดานวชิาการและการใชชีวิตมหาวิทยาลัยในชวงวันพุธ (Home Room) เวลา 16.00 - 
17.00 น. ของทุกสัปดาห หรือปรึกษาโดยผานแอปพลิเคชันไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) หรือท่ีหองพัก
อาจารยตามตารางท่ีอาจารยแตละทานไดแจงใหทราบ เพ่ือตอบขอซักถามและชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ 
คําปรึกษา หากเกินกวาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาจะชวยแกไขได อาจารยท่ีปรึกษาจะนําปญหานั้น ๆ เขาท่ีประชุม
หลักสูตร เพ่ือปรึกษาหารือ และหาทางออกใหกับนักศึกษาตอไป เชน การถอนรายวิชา ยกตัวอยาง วิชาชีวเคมี 
และปฏิบัติการชีวเคมี ซึ่งเดิมสามารถ ถอนเฉพาะวิชาชีวเคมี ตอนกอนส้ินเทอมและเรียนวิชาปฏิบัติการชีวเคมี
ตอไปได แตในปนี้ ไมสามารถทําได หากถอนตองถอนท้ังคู เพราะจาก มคอ.2 ระบุวา รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี 
จะตองเรียนชีวเคมีมากอน หรือเรียนควบคูกัน ดังนั้น ถาถอนวิชาชีวเคมี ก็ตองถอนปฏิบัติการชีวเคมีดวย ปญหา
นี้ คอนขางใหญ เพราะนักศึกษาหลายคนสามารถเรียนปฏิบัติการชีวเคมีผานได แตตองถอน และตองหาเวลา
ลงทะเบียนเรียนใหมในโอกาสตอไป ซึ่งยากมาก เพราะการลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นท่ีไมเปนไปตามแผนเพ่ิม จะ
ชนกับตารางแผนเดิม ทางหลักสูตรจึงปรึกษากัน และแก สมอ.08 เพ่ือปลดขอกําหนดเหลานี้ และชวยให
นักศึกษาไมตองถอนรายวิชาท้ังคูพรอมกัน โดยไมจําเปน 
 2. จากการท่ีหลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา จัดบริการดานงาน
พยาบาลโดยมีแพทย และพยาบาลวิชาชีพ บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตใจ ทําใหสามารถรักษาอาการเจ็บปวยตาง ๆ ไดทันทวงที บรรเทาความบาดเจ็บบางอยางท่ีหากปลอย
ไวอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรง หรือมีการอักเสบเพ่ิมข้ึน ลดภาระคาใชจายในสวนของการรักษาพยาบาล ยกตัวอยาง
เชน นักศึกษาไดรับบาดเจ็บจากเครื่องแกวบาดมือ และมีเศษแกวติดอยูในบาดแผล นักศึกษาสามารถไปท่ีหอง
พยาบาล ใหพยาบาลลางและทําแผลอยางถูกตอง เปนการลดการติดเช้ือท่ีอาจเกิดข้ึน หากไมไดรับการดูแลท่ีถูก
วิธี ทําใหนักศึกษามีสุขภาพกายและใจท่ีดี และสงผลใหสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย 
 3.  หลักสูตรรวมกับคณะไดกาํกับดูแลใหนักศึกษาเขารวมโครงการตาง ๆ ของทางคณะและหลักสูตร ไดแก 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย

ธรรมชาติ”  
- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพ่ี 62  เพ่ือสรางความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และ

รุนพ่ี  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง  
- โครงการเปาแกว 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO เปนตน  

จากการตรวจสอบขอมูลการเขารวมโครงการพบวานักศึกษาเขารวมโครงการเปนอยางดี เกินรอยละ 80 
 4. หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา และหากมี
ขอเสนอแนะใด ก็พรอมไดรับการแกไขหรือปรับปรุง โดยในปการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตร เคมี มีความ
พึงพอใจตอการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา เฉล่ียท้ัง 4 ช้ันป อยูท่ี 4.36 ซึ่งลดลงจากปกอนเล็กนอย โดยป 2561 
อยูท่ี 4.53 อยางไรก็ตาม ท้ังสองปท่ีผานมา คาคะแนนอยูในระดับดี โดยทางหลักสูตรจะปรับปรุงและหาแนวทาง 
เพ่ือใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําท่ีดีย่ิงข้ึนตอไป 
 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 การศึกษา 2562 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการสร างกลุมไลนใหกับ
นักศึกษาชวยใหการใหคําปรึกษาแกนักศึกษานั้นรวดเร็วมากยิ่งข้ึน การท่ีอาจารยท่ีปรึกษาชวยสอดสองดูแล และ
แนวแนวท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต ทําใหมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีความ
กลาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ ไดมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน ซึ่งทําใหอาจารยท่ี
ปรึกษาสามารถชวยแกปญหาในดานตาง ๆ ไดดีข้ึน เชน การวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน 
ของนักศึกษาในช้ันป ตาง ๆ ไดมีการพูดคุยถึงวิชาท่ีตกคาง และมีความจําเปนตองลงทะเบียนในเทอมถัดไป 
อาจารยท่ีปรึกษากด็ําเนนิการประสานอาจารยผูสอน และทําการขอเปดรายวิชาให ซึ่งถาไมไดทําการเปดรายวิชา
ไวลวงหนา อาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ อาจไมสามารถเปดสอนใหได เนื่องจากภาระงานสอนของอาจารยเต็ม
แลว ซึ่งการขอเปดรายวิชาท่ีไมเปนไปตามแผนนี้ จะชวยใหนักศึกษาตกคาง สามารถลงเรียนเพ่ือเก็บรายวิชา 
และเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ ตอไป ซึ่งสงผลใหสําเร็จการศึกษาตามแผนท่ีกําหนดได นอกจากนี้กรรมการ
ประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวาการเพ่ิมถอนรายวิชาเรียนควรผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดวย 
เพ่ือรวมกันพิจารณาประเมินความเส่ียงและชวยแกปญหาไดเร็ว นอกจากนี้ การใหกําลังใจกับนักศึกษามีสวน
สําคัญ ท่ีจะทําใหนักศึกษามีความเขมแข็งในการตอสูปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในทุกดาน เชน การเรียน การอยู
รวมกับผูอื่น หรือปญหาสวนตัว 
การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
เปาหมายการดาํเนนิงาน 

นักศึกษามีผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 1 ผลงาน 
เปาประสงค 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร โดยมีทักษะการ
เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได ), และ (A) 
Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และ



49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
นวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ) Career 
and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
 ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดาํเนินการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้
การวางแผน (P) ตรงตามเปาประสงคหรือไม 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

รวมกับคณะ เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร ส่ือการ
สอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการพัฒนาชุมชน (ชมรมบานเคมีสูชุมชน) 
โครงการบายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพ่ี ท่ีมีการเก็บขยะ ดูแลความสะอาดหาดชลาทัศน กิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหารทองถ่ิน กิจกรรมวันลอย
กระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวย
มือเรา กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ /
อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ กิจกรรม
การแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ไดจัดโครงการเสริมทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ผานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง โครงการเปาแกว และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO เพ่ือใหนักศึกษาคิดตอยอด สรางผลิตภัณฑและสรางอาชีพตอไปได 
 ทางหลักสูตร รวมกับอาจารยผูสอน ไดจัดใหนักศึกษา มีโอกาสศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ เชน 
บริษัทแมนเอโฟรเซนฟูด จํากัด บริษัทหาดทิพย จํากัด หองปฏิบัติการกลาง จ.สงขลา และฟารมโคนม              
จ.พัทลุง นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมนักศึกษา ท่ีมีผลงานการทําโครงงานวิจัยท่ีดี ไดไปนําเสนอผลงาน เชน 
การสังเคราะหอนุภาคนาโนของเงินดวยน้ําสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง โดย ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ปนัดดา 
สุริยะไชย เขมิกา นวลจันทร และชนรรค พงศอาทิตย  และสารตานอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara 
zapota) สายพันธุไขหานท่ีบมระยะเวลาตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา  โดย นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ                             
เชาวนีพร ชีพประสพ นุสมณี กาโบะ และนูรฮาซีกิม มามะ  
 ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของ
รายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให
เปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ตาม                 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนด เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน การจัดกิจกรรมเพ่ือชวยในการพัฒนานักศึกษาให
เกิดทักษะการเรียนรูดาน ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัด
โครงการใหแกนักศึกษา เชน  งานวัฒนธรรมสัมพันธ รวมท้ังโครงการอบรม Microsoft office ภาษาอังกฤษ 
ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังไดวางแผนรวมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคม
อาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
แขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถ่ิน  กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูอาชีพ เปนตน  นอกจากนี้
ทางคณะไดจัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศสอนใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ของ
หลักสูตร 

การดําเนนิการ (D) 
 หลักสูตรไดประชุมดําเนินการรวมกับคณะ ในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ท่ีไดวางแผนไว 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
   

1. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได), และ 
(A) Rithemetics (คิดเลขเปน) หลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และมีการปรับปรุง
ใหมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการหลักแกนักศึกษา โดยในทุก ๆ รายวิชามุงเนนใหนักศึกษาอาน
และเขียนเปนหลัก โดยเฉพาะวิชาเอก จะมีการวัดประเมินผลโดยขอสอบอัตนัย ดังนั้นนักศึกษา 
จึงตองอานทําความเขาใจโจทยท่ีไดรับ ตองตีความและวิเคราะหโจทย จึงสามารถเขียนตอบ
บรรยายใหถูกตองได นอกจากนี้ ในบางรายวิชา เชน แคลคูลัส เคมีวิเคราะห 1 2 และปฏิบัติการ
เคมีวิเคราะห 1 2 เปนตน มีการฝกใหนักศึกษาวิเคราะหตัวเลข เพ่ือการคํานวณไดอยางแมนยํา 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดใน มคอ.3 เชน ในรายวิชา 4212508 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย 1 เพ่ิมเรื่อง “Herbal Balm Making Class” การทํายาหมองสมุนไพร  เพ่ือเสริมทักษะ
อาชีพและการเรียนรู และสามารถนํากระบวนการทํายาหมองจากการเรียนในรายวิชา เพ่ือ
บริการวิชาการกับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัย Fooyin ประเทศไตหวัน นําไปสูทักษะ
ดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน  โดยสังเกตจากการพูดคุยระหวาง
นักศึกษาไทยและไตหวัน เพ่ิมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการส่ือสารมากข้ึน 

2. ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน นอกจากการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
มหาวิทยาลัย Fooyin แลว หลักสูตรรวมกับคณะ ไดจัดอาจารยตางชาติ เพ่ือสอนเสริม
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา อีกท้ังทางศูนยภาษาของมหาวิทยาลัย มีเกณฑกําหนดใหนักศึกษา
ทุกคนตองสอบผานภาษาอังกฤษ 60% โดยโปรแกรม ELLIS เพ่ือใหนักศึกษาทุกคนสามารถใช
ภาษาอังกฤษได และหลักสูตรรวมกับคณะมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งนักศึกษาเคมีไดผานการคัดเลือกและเดินทาง 1 คน คือ นางสาวนารมา สาและ ใน
การนี้ นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และไดเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
ตางถ่ิน นอกจากนี้  ยังมีโครงการแขงขันการทําขนมไทย แขงขันการทําอาหารทองถ่ิน  ซึ่ง
นักศึกษาท่ีเขารวมเปนไทยพุทธและมุสลิมท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี ทําใหนักศึกษาไดเรียนรู
วิธีการทําอาหารในแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน เชน แกงสม ทางภาคใตจะใสขมิ้น แตภาคกลาง
ไมใสขมิ้น เปนตน  

3. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู หลักสูตรรวมกับอาจารยประจําวิชาเตรียมความพรอมกอน
ฝกประสบการณวิชาชีพ ไดนํานักศึกษาช้ันปท่ี 4 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส 
จํากัด จ.สงขลา วันท่ี 27 กันยายน 2562, บริษัทหาดทิพย จํากัด และหองปฏิบัติการกลาง จ.
สงขลา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 และ ฟารมโคนม จ.พัทลุง วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เพ่ือเสริม
ทักษะความรูในรายวิชาเคมีอาหาร และเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโครงการสัมมนามั่นใจเดินหนาสูวิชาชีพ ณ หอประชุม 1 การอบรมเชิง
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ผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO ทําใหนักศึกษามีความพรอมตอการฝกประสบการณ
ทางเคมี และทําใหปฏิบัติงานไดถูกตอง ปลอดภัยตามมาตรฐาน เพ่ือความความมั่นใจและ
ประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติการ สูการทํางานในอนาคต 

4. ทักษะดานการคิดอยางมีวจิารณญาณ และทักษะในการแกปญหา รวมถึงทักษะดานความรวมมอื 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา นักศึกษาสาขาวิชาเคมี จัดทําโครงการดานจิตอาสา เชน  
- โครงการพัฒนาชุมชน (ชมรมบานเคมีสูชุมชน) เปนการออกคายเพ่ือชวยพัฒนา ปรับปรุง
ส่ิงตาง ๆ ในโรงเรียนเปาหมายใหดีข้ึน เชน big cleaning ซอมแซมส่ิงตาง ๆ ท่ีชํารุด
เสียหาย รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูกับนอง ๆ นักเรียนท่ีโรงเรียนเปาหมาย 
- โครงการบายศรีสูขวัญ เสริมสรางความผูกพัน และความสามัคคี มีการเก็บขยะท่ีหาดชลา
ทัศน 

ในการทําโครงการเหลานี ้นักศึกษามีการวางแผน จัดระบบการดําเนินงานเองท้ังหมด และเมื่อมี
ปญหาเกิดข้ึนตองคิดหาทางแกปญหาเอง ซึ่งการจะทําโครงการใหลุลวงไปไดดวยดี ตองมีผูนําใน
แตละฝาย เชน ฝายบริหาร ฝายการเงิน ฝายสถานท่ี หรือฝายอาหาร มีการทํางานเปนทีมและ
รวมแรงรวมใจกัน โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษาและหมุนเวียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือดูแลความ
เรียบรอย เนื่องจากตองการเนนใหนักศึกษาฝกการทํางานตาง ๆ ดวยตนเอง 

5. ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเปาแกว เมื่อ
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดสอบสารเคมีใน
เครื่องสําอาง เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 
  การเปาแกวท่ีไดจากการอบรม นักศึกษาไดนําไปใชในการแสดงเปาแกวในงาน                 
ราชภัฏวิชาการ 100 ป โรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เหลียวหลังแลหนาสู 45 
ป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายในงานมี
ผูเขารวมชมมากมาย และมีการสรางช้ินงานแปลกใหมเพ่ิมข้ึน โดยอาจารยจะสอนเปาแกวทํา
ช้ินงานเบ้ืองตน เชน ดอกกุหลาบแกว และนักศึกษาพยายามสรางสรรคผลงานใหมเปน นก
กระเรียน หงส ตลอดจน ทําหลอดทดลอง แทงแกวคน ท่ีนํามาใชในการเรียนปฏิบัติการไดจริง 
ทําใหลดคาใชจายในการซื้อเครื่องแกวใหมได นอกจากนี้ ยังไดรับการติดตอใหแสดงการเปาแกว
ท่ีหอดูดาว จ.สงขลา ในสัปดาหวิทยาศาสตร วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีการตอบรับเปนอยาง                   
ดีจากผูเขารวมงาน  
  การทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง ซึ่งวิทยากร ไดอนุเคราะหนําวัตถุดิบสารตั้งตนใน
การทําเจลลางมือ และเจลบํารุงผิวมาให ทําใหนักศึกษาไดผลิตเจลจริง ๆ โดยไดทําเปนกลุม มี
การแบงหนาท่ีกันทํา ไดวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหทันกับเวลา และบางกลุมไดทดลองเพ่ิม/
ลดสารบางอยาง เพ่ือใหเนื้อสัมผัสเจลบํารุงผิวท่ีดีท่ีสุด เปนการเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 
และจากความรูท่ีนักศึกษาไดรับรวมกับอาจารยประจําหลักสูตรและงานศูนยเครื่องมือกลาง
วิทยาศาสตร นักศึกษาจึงไดมีสวนรวมในการผลิตเจลลางมือท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือแจกจายใหกับ
บุคลากรภายในและประชาชนท่ัวไปภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19  
  นอกจากนี้ หลักสูตรมีวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี เพ่ือพัฒนาทักษะดานการสรางสรรค
และนวัตกรรม สงผลใหนักศึกษามีงานวิจัยไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติได ดังนี้ 

   การสังเคราะหอนุภาคนาโนของเงินดวยน้ําสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง โดย 
ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ปนัดดา สุริยะไชย เขมิกา นวลจันทร และชนรรค พงศอาทิตย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต  ครั้งท่ี 5. 6-7 
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กุมภาพันธ 2563. (Poster Presentation)  

   สารตานอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara zapota) สายพันธุ ไขหานท่ีบม
ระยะเวลาตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดย นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ เชาวนีพร ชีพประสพ  
นุสมณี กาโบะ และนูรฮาซีกิม มามะ งานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลย ครั้ง
ท่ี 6 ประจําป 2563 หนา 1498-1505 

6. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหกับนักศึกษา ทางหลักสูตร 
ไดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนสําหรับนักศึกษา 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ณ หองคอมพิวเตอร ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เพ่ือ
เพ่ิมความรู ความสามารถในการใชงาน google classroom และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการเรียน เชน Microsoft Office เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานดานเทคโนโลยีและให
นักศึกษาสามารถเขาช้ันเรียนตาง ๆ รวมถึงการติดตอส่ือสารกับอาจารยผูสอนไดหลากหลาย
ชองทางมากข้ึน โดยในปท่ีผานมานักศึกษาไมมีปญหาในการเขาใชงาน google classroom 
และสามารถใชส่ือในการนําเสนอหนาช้ันเรียนไดดีมากข้ึน เชน โปรแกรมพาวเวอรพอยต การตัด
ตอรูปภาพ การใชแผนภาพ แผนภูมิตาง ๆ มีความสวยงามเปนระเบียบ มีการคัดกรองขอมูลจาก
หลากหลายแหลงท่ีมา โดยเลือกเฉพาะขอมูลท่ีมีแหลงอางอิง ท่ีนาเช่ือถือ มีท่ีมาท่ีชัดเจน 
ตรวจสอบได จะเห็นไดวาหากนักศึกษามีทักษะดานเทคโนโลยีท่ีดีเพียงพอก็สามารถนํามา
ประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือไดดีข้ึน 

 

การประเมนิผลการดําเนินการ(C) 
 จากการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ พบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณทางเคมีและสหกิจศึกษาทําใหนักศึกษานั้นไดพบการทํางานจริง ทํา
ใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตนเองมากข้ึนและเปนประสบการณท่ีไมมีในช้ันเรียน สวนในดานการจัดโครงการ
พบวามีปญหาและอุปสรรคบาง เชน นักศึกษาบางสวนท่ีไมเขารวมโครงการ เปนตน และจากการประเมิน
โครงการพบวานักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากข้ึน 
เปนไปตามเปาประสงคท่ีวางไว และจากกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาง ๆ พบวาสวนใหญเปน
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิต 
 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรเห็นควรเพ่ิมจํานวนกิจกรรมทางวิชาการ เชน โครงการพ่ีชวยติวนอง 
โครงการเสริมทักษะการใชอุปกรณเครื่องแกว หรือ การปรับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาแตละช้ันป เปนระยะ ๆ 
ลดกิจกรรมท่ีซ้ําซอนโดยเฉพาะในนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เปนประโยชนเพ่ิมมากข้ึน  
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุม 
3.2-0-2 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
3.2-0-5 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ 
3.2-0-6 ตารางเรียนนักศึกษาท่ีระบุการเขาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
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ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ก า รส ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนานักศึกษา 

4 ขอ 
 

3 ขอ 
 3 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
 4 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที ่3.2 
จุดแข็ง 
 ระบบอาจารยท่ีปรึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  มีโครงการเสริมทักษะเพ่ิมเติม ทําใหนักศึกษาแสดงผล
งานสูภายนอกได  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมทักษะ ความรู บทบาทการเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยางตอเนื่องทุกรุน 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาป 1 ในระหวางเรียน
เทอมแรกของการศึกษา เพ่ือชวยในการปรับตัวทางดานการเรียน  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานวิชาหลัก ใหมีความตอเนื่องใน
ระหวางภาคการศึกษา 

 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย  โทรศัพท  : 084-1984004 
 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน   โทรศัพท  : 086-9111788 
 ผศ.ดร.วภิาพรรณ คงเย็น  โทรศัพท  : 083-1709188 
 ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ   โทรศัพท  : 092-2628917 
 
เกณฑการประเมิน   

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

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน
ในบางเรื่อง 

- มกีารรายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

-มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบงช้ี 

- มีแนวโนม
ผลการ

- มกีารรายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผล
การ
ดําเนนิงานท่ีดี

- มกีารรายงานผล
การดาํเนนิงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนนิงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดาํเนนิงาน
ท่ีโดดเดน 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
ดําเนนิงานท่ี
ดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

ข้ึนในทุกเรื่อง เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผล
การดาํเนนิงานท่ี
โดดเดนอยาง
แทจริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
การคงอยู 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 จํานวนนักศึกษา รายงานตามผลจากสํานักงานวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

  
อัตราการคงอยู = 

c-e 
X 100 

c 
   

อัตราการสําเร็จการศึกษา = 
d 

X 100 
c 

นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (11/31) x 100 = 35.48 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (16/47) x 100 = 34.04 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (19/35) x 100 = 54.29 
นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (25/35) x 100 = 71.43 
นักศึกษาปการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (13/16) x 100 = 81.25 
นักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ (21/21) x 100 = 100.00 
 

ป พ.ศ. ที่
รับเขา 

จํานวน
รับเขา 
c 

จํานวน
สําเร็จ 
d 

คางจบ 
ออก

กลางคนั 
e 

2557 31 1 10 20 
2558 47 3 13 31 
2559 35 2 17 16 
2560 35 - 25 10 
2561 16 - 13 3 
2562 21 - 21 0 
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ผลการดําเนินงาน 
 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมท่ีสูงข้ึน โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
 1.  รวมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 
 2.  มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด  
    3.  มีการเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยคณาจารยประจําวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
    4.  มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอนไดนํา google classroom เขามาใชเพ่ือให
นักศึกษาไดเขาถึงและทําความเขาใจกับเนื้อหาวิชาไดดีข้ึน 
 5. มีการเพ่ิมชองทางการติดตอระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา เชน ไลน เฟสบุค หรือติดตอผาน google 
classroom e-mail และ อื่น ๆ 
 
การสําเร็จการศึกษา 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (3 ปยอนหลัง) 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เร่ิมใช

หลักสูตร) 
จํานวนที่รับเขา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกต ิ

จํานวน รอยละ 

2557 31 1 (1/31)x100 = 3.23 
2558 47 3 (3/47)x100 = 6.38 
2559 35 2 (2/35)x100 = 5.71 

 
ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอการสาํเร็จการศึกษา 
    การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตร มีแนวโนมท่ีดีในชวงปการศึกษาท่ีรับเขา 2557-2558 โดย
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รอยละ 3.23 และ 6.38 ตามลําดับ แตในปท่ีรับเขา 2559 
สําเร็จการศึกษาเพียงรอยละ 5.71 ซึ่งลดลงจากปกอน อยางไรก็ตามอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปกติ ถือวานอย เปนเพราะนักศึกษาท่ีรับเขามามีพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอท่ีจะเรียนในรายวิชา
ทางดานวิทยาศาสตร ประกอบกับมีการถอนรายวิชาเรียนในช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2 หลายวิชา เชน แคลคูลัส 1 เคมี 
2 เคมีวิเคราะห 1 และ 2 เปนตน สงผลใหนักศึกษาเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไว จึงทําใหไมจบ
ภายในระยะเวลา 4 ป ซึ่งในปท่ีผานมาหลักสูตรมีปรับปรุงพัฒนาในหลาย ๆ ดาน จากแผนท่ีวางไวเมื่อปกอน คือ 

1. มีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเขาใหมากข้ึนโดยเนนวิชาแคลคูลัสและเคมี และมีการทบทวนกอน
สอบกลางภาค/ปลายภาค เชน วิชาเคมี 2 สอนโดย ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร และแคลคูลัส สอนโดย
อาจารยประจําหลักสูตรคณติศาสตร แตไดรับรายงานจากอาจารยผูสอนวา นักศึกษามาเรียนคอนขาง
นอย คนท่ีมาเรียนมักเปนคนท่ีมีความตั้งใจแลเรียนดีเปนทุนเดิมอยูแลว สวนนักศึกษาท่ีออนและเปน
เปาหมายหลักในการชวยเหลือใหสอบผานไมคอยเขาเรียน 

2. มีการสอนและทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมในรายวิชาท่ีนักศึกษาในทุก ๆ ช้ันป มีปญหาการตกมาก 
โดยเฉพาะกอนสอบ และมีการแบงสอบยอยหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงบทเรียน จดจํา และ
ทําการเขาใจไดมากข้ึน 

3. อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอน ดูแล ใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ อยางใกลชิดมากข้ึน เพ่ือให
นักศึกษาเรียนอยางมีความสุข 

4. มีการศึกษาดูงานท่ีบริษัทแมนเอโฟรสเซนตฟูดส จํากัด บริษัทหาดทิพย จํากัด หองปฏิบัติการกลาง 
และฟารมโคนม ซึ่งนักศึกษาช้ันปท่ี 4 รหัส 594255 ไดมีโอกาสไป เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
เคมีอาหาร และเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดกระตุน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
และสรางแรงบันดาลใจในการเรียน วาเรียนแลวจบไปตองทํางานอยางไร ควรมีความรูอะไรบาง  
อยางไรก็ตาม ควรจัดการศึกษาดูงานใหนักศึกษา ไดมีโอกาสไปทุกช้ันป เพ่ือเตรียมความพรอมและให
นักศึกษาช้ันปนอย ๆ ไดเขาใจ วาลักษณะงานท่ีทําเปนอยางไร ใหเขาไดมองเห็นปญหา จุดประกาย
ความคิด หนทางแกไข เปนนําไปสูการฝกสหกิจศึกษาและใหเขาไดเรียนรูวาควรเนนเรียนวิชาใดบาง
เปนพิเศษ เพ่ือนําไปสูการทํางานเปาหมายท่ีตองการ  

5. การทําโครงงานวิจัย ซึ่งไดมีการวางแผน ประชุมแกไข ใหมีการจบเพ่ิมข้ึน โดยกําหนดใหนักศึกษารหัส 
593255 มีช่ือเรื่องวิจัย และสอบหัวขอพรอมโครงรางวิจัย ใหแลวเสร็จในภาคเรียนท่ี 2/2561 เมื่อ
ลงทะเบียนใน 1/2562 ก็ไดดําเนินงานวิจัยไปแลวเกินกวา 80% หลายกลุม เหลือเพียงขอมูลคงคาง
เล็กนอย ท่ีจะตองมาทําตอใหสมบูรณในภาคเรียน 3/2562 (2/2562 นักศึกษาออกฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจ ณ หนวยงานตาง ๆ) ซึ่งตามเปาหมายควรมีการจบการศึกษามากกวา 2 คน แต
นักศึกษาไมสามารถเขามาทํางานวิจัยใหสมบูรณไดในชวง 3/2562 เพราะสถานการณการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีระบาดไปท่ัวโลก ดวยความหวงใยในสถานการณดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ
งดการทํากิจกรรมทุกอยางภายในมหาวิทยาลัย งานวิจัยจึงคางอยู และนักศึกษาคางจบ 

 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา ปนี้จึงมีนักศึกษาจบตามแผนเพียงสองคน และคาดวา เมื่อสถานการณการแพรระบาด
สงบลงแลว นักศึกษาท่ีคางจบจะสามารถดําเนินงานท่ีคางใหสมบูรณได และปการศึกษาหนาจะมีการจบตามแผน
มากข้ึน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอดานตาง ๆ ดัง
ตาราง 

 

รายการความพึงพอใจของของ
นักศึกษา 

ผลการประเมิน 2560 ผลการประเมิน 2561 ผลการประเมิน 2562 

การรับและเตรียมความพรอม นศ. - - 4.28 ระดับมาก 

การควบคุมดูแลใหคําปรกึษา 4.44 ระดับมาก 4.46 ระดับมาก 4.36 ระดับมาก 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษ ท่ี 21 

- - 4.12 ระดับมาก 

การจัดการขอรองเรียน 4.00 อยูในระดับมาก 3.60 อยูในระดับมาก 4.16 ระดับมาก 

 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจ ท้ังหมดอยูในระดับมาก ซึ่งบางขอเพ่ิมข้ึน บางขอลดลง แตก็เพียง
เล็กนอย ไมแตกตางจากปกอน และมีการประเมินในบางหัวขอเพ่ิมข้ึน คือ การรับและเตรียมความพรอม
นักศึกษา และ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในสวนของการจัดการ
ขอรองเรียน มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนกวาปกอนมาก แสดงถึงการจัดการขอรองเรียนในปนี้ไดผลดี ปญหาตาง ๆ 
ของนักศึกษาไดรับการแกไขอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม พบวามีนักศึกษารองเรียนในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

-รองเรียนดานการจัดการเรียนการสอน  5 คน  
-ดานอาจารยผูสอน 5 คน  
-ดานเครื่องมืออุปกรณ สภาพหองเรียน 3 คน  
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ผลการดําเนินงาน 
-สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 1 คน  
- Wifi 1 คน 

 
ซึ่งการรองเรียนตามแบบสอบถามนี้ ยังไมเฉพาะเจาะจงมากนัก ทําใหไมทราบวาเกิดปญหาตรงจุดใดหรือ

อยางไร ซึ่งเปนปญหาของแบบสอบถามเหมือนปกอน ท่ีนักศึกษารองเรียน (คลิกเลือกตอบรองเรียน) แตไมเขียน
อธิบายวารองเรียนใครหรือส่ิงใด และไดมีการแกไขแบบสอบถาม โดยใหมีการเขียนตอบในสวนของขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา แตไมพบขอความใด ๆ อยางไรก็ตาม หลักสูตรไดเพ่ิมชองทางการรองเรียนใหมากข้ึน 
โดยรองเรียนไปยังอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยทานอื่น ๆ ผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ และนักศึกษาสามารถ
อธิบายถึงปญหาเพ่ิมเติมได นํามาสูการแกไขปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม สงผลใหความพึงพอใจในดานการจัดการ
ขอรองเรียนและการคงอยูเพ่ิมข้ึน 

ถึงแมวาความพึงพอใจในดานการจัดการขอรองเรียนจะเพ่ิมข้ึน แตทางหลักสูตรยังคงใหอาจารยท่ีปรึกษา
และอาจารยผูสอน สอบถามปญหาของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การใชชีวิต การปรับตัวตาง ๆ และชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาหรือนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการแกไข
ตอไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-5 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

 2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

4 ขอ 
4 คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

   9 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 3.3 
จุดแข็ง 
 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีด ี

 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 ดูแล ใสใจ ถามไถนกัศึกษาใหสม่าํเสมอและเปนระยะเพ่ิมข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสงเสริมใหนกัศึกษาทบทวน ศึกษา คนควาดวยตนเองใหมากข้ึน 
2. กระตุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัยใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหมีการจบการแผนมากข้ึน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

58 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 

ปลูกฝงและสรางบรรยากาศใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน เพ่ือใหอัตราการคงอยูและอัตราการ
สําเร็จของนักศึกษาดีข้ึนอยางตอเนื่องตอไป  
 
องคประกอบที่ 2 บณัฑิต 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท  : 087-5704050 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 086-9632241 
 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรคํานวณ 
คะแนนท่ีได   = 

 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
ไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง
การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตระดับปรญิญาตร ีซึ่งแบบสํารวจ
ประกอบดวยรายการประเมนิความพึงพอใจ 5 ดาน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคม ีคิดเปนคาเฉล่ียของคะแนน
ประเมินเทากับ 4.83  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป 2561 

2.1-0-2 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป 2561 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาท้ังหมด คน 8 
2. จํานวนผูท่ีตอบแบบสอบถาม คน 3 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 37.50 

4. ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 5.00 
3.2 ดานความรู  คะแนน 4.67 
3.3 ดานทักษะทางปญญา คะแนน 4.75 
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล คะแนน 4.89 
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช คะแนน 4.75 

5. คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คาเฉล่ีย 4.83 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 



59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
คุณ ภ าพ บัณ ฑิ ตต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาต ิ

คาเฉล่ีย 
4.60 

คาเฉล่ีย 
คะแนน 
4.43 

คาเฉล่ีย 
คะแนน 
4.52 

คาเฉล่ีย 
คะแนน 
4.51 

คาเฉล่ีย 
คะแนน 
4.83 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.1 
จุดแข็ง 
1. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี เฉล่ียมากกวา 30% ในการประเมินท้ัง 5 ดาน 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. สงเสริมความมั่นใจใหกับบัณฑิตในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 
2. สงเสริมใหบัณฑิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะทางปญญาและทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะปฏิบัติทางดานเคมี มีความรู ทักษะทาง
ปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
2. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางความมั่นใจในการเขาสูอาชีพท่ีคณะ หรือ
หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศัพท  : 087-5704050 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร โทรศัพท : 086-9632241 
 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
คะแนนท่ีได   = คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 

จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมายเหตุ :  
- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี  2.1 และ 2.2  เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ

หลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จ
การศึกษาแลว 

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2561 รวมท้ังส้ิน 
8 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและ
สงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมท้ังส้ิน 8 คนคิดเปนรอยละ 
100 ซึ่งมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 8 คน คิดเปนรอย
ละ 100  คิดเปน  5.00 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
โดยสํานักสงเสริมและวิชาการงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจําปการศึกษา 2561 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
1. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีสําเรจ็การศึกษาท้ังหมด คน 8 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการไดงานทํา คน 8 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําท้ังหมด คน 8 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน บาท 16,250 

รอยละของบัณฑติที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 100 
 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลพัธ 
 

ตัวตั้ง 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทํา + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

ท้ังหมด 
(จํานวนผูตอบ – (มีงานกอนเรยีน – 
ศึกษาตอ เกณฑทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

8 8-(0-0) X 100 รอยละ 100 
 



61 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลพัธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของบัณฑิต  (ท่ีไดจากขอ 1)  ท่ีได
งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ 
X 5 

 
100 100 X 5 5 คะแนน 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 
70 

รอยละ 
100 

คิดเปน 
5.00 

   คะแนน 

รอยละ
100  
คิดเปน 
5.00
คะแนน 

รอยละ 
95.45  
คิดเปน  
4.77 

คะแนน 

รอยละ 
100 

คิดเปน  
5.00 
คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.2 
จุดแข็ง 
1.บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี มีงานทํามากกวารอยละ 90 
2.บัณฑิตสวนใหญทํางานตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1.เนนความรูและทักษะทางเคม ีท่ีสามารถใชในการทํางานใหมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามัน่ใจ และเขาสูการทํางานท่ี
ตรงสาขามากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
กลุมนักศึกษารหัส 594255 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่1 

2333624 การ
ออกแบบ
บาติก
พื้นฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

1 0 

4213203 การ
วิเคราะห
โดย
เคร่ืองมือ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(28.57) 

0 
(0.00) 

4 
(57.14) 

0 
(0.00) 

1 
(14.29) 

0  
(0.00) 

7 6 

4213204 ปฏิบัตกิาร
การ
วิเคราะห
โดย
เคร่ืองมือ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(42.86) 

4 
(57.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

7 7 

4214301 เคมีอาหาร 3 
(15.79) 

4 
(21.05) 

4 
(21.05) 

1 
(5.26) 

5 
(26.32) 

2 
(10.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

4214601 เคมีเชิง
ฟสิกส 2 

4 
(22.22) 

2 
(11.11) 

1 
(5.56) 

5 
(27.78) 

6 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

18 18 

4214602 ปฏิบัตกิาร
เคมีเชิง
ฟสิกส 2 

10 
(55.56) 

8 
(44.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

18 18 

4214801 การเตรียม
ฝก
ประสบการ
ณทางเคมี 

10 
(76.92) 

3 
(23.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

13 13 

4214901 สัมมนา
ทางเคมี 

0 
(0.00) 

2 
(10.53) 

10 
(52.63) 

5 
(26.32) 

2 
(10.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

4214902 วิจัยทาง
เคมี 

2 
(10.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 
(89.47) 

0  
(0.00) 

19 2 

4571401 แคลคูลัส 
1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

1 0 

4861103 อาหารและ
โภชนาการ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 (100. 
00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

7000390 การเตรียม
ความ
พรอมสห
กิจศึกษา 

5 
(83.33) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

6 6 



63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

GES0701 อาหาร
และ
โภชนาการ
เบื้องตน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

ภาคการศึกษาที ่2 
4214802 การฝก

ประสบกา
รณทาง
เคมี 

13 
(100. 
00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

7000490 สหกิจ
ศึกษา 

6 
(100. 
00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาท่ีไดเกรดในรายวิชาท่ีเรียน 
 
กลุมนักศึกษารหัส 604255 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่1 

401 อบรม
ภาษาอัง
กฤษของ
คณะ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

1001809 เพศศึกษา
รอบดาน 

7 
(70.00) 

3 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 1
0 

1104258 กีฬาและ
การออก
กําลังกาย
เพื่อ
สุขภาพ 

4 
(100.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

3623115 ธุรกิจการ
บิน 
 

1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

4212205 เคมี
วิเคราะห 
1 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

2 
(25.00) 

6 
(75.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

8 8 

4212206 ปฏิบัตกิาร
เคมี
วิเคราะห 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

2 
(33.33) 

4 
(66.67) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

64 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

1 
4213205 การ

วิเคราะห
โดย
เคร่ืองมือ 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
 (7.69) 

2 
(15.38) 

9 
(69.23) 

1 
 (7.69) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

13 13 

4213206 ปฏิบัตกิา
รการ
วิเคราะห
โดย
เคร่ืองมือ 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

1   
(7.69) 

1  
(7.69) 

5 
(38.46) 

4 
(30.77) 

2 
(15.38) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

13 13 

4213303 ชีวเคมี 0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

3 
 (12.00) 

2 
 (8.00) 

2  
(8.00) 

6 
(24.00) 

6 
(24.00) 

0 
(0.00) 

6 
(24.00) 

25 19 

4213304 ปฏิบัตกิา
รชีวเคมี 

1 
 (4.00) 

3 
 (12.00) 

4 
(16.00) 

4 
 (16.00) 

6 
(24.00) 

1  
(4.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 
(24.00) 

25 19 

4213603 เคมีเชิง
ฟสิกส 1 

0 
 (0.00) 

3 
 (13.64) 

9 
(40.91) 

8  
(36.36) 

2  
(9.09) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

22 22 

4213604 ปฏิบัตกิา
รเคมีเชิง
ฟสิกส 1 

3 
 (13.64) 

14 
(63.64) 

5 
(22.73) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

22 22 

4213702 ภาษาอัง
กฤษ
สําหรับ
เคมี 

1 
 (4.00) 

1  
(4.00) 

3 
(12.00) 

4 
 (16.00) 

4 
(16.00) 

7 
(28.00) 

5 
(20.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

25 25 

4571411 แคลคูลัส 
1 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(33.33) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(66.67) 

3 1 

5074420 เทคโนโล
ยี
ผลิตภัณ
ฑ
เคร่ืองดื่ม 

4 
 (80.00) 

1  
(20.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

5 5 

GEH0404 พฤติกรรม
มนุษยและ
การพัฒนา
ตน 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

2 
(100.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 2 

GEH0408 
 

เรียนรู
คุณธรรม
นําชีวิต
พอเพียง 

1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GEH0409 วิถี
อาเซียน 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 2 

GEL0201 ภาษาอัง
กฤษใน

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1  
(50.00) 

0 
(0.00) 

1  
(50.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 



65 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

โลก
ปจจุบัน 

GEL0202 ภาษาอัง
กฤษเพื่อ
การ
ทํางาน 

0 
(0.00) 

1 
 (50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 2 

GEL0302 ภาษา
อินโดนีเซีย
เพื่อการ
ส่ือสาร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GES0501 วิเคราะห
การคิด 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GES0702 การดูแล
สุขภาพ
แบบ
บูรณา
การ 

0  
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

ME31 หมวดวิชา
เฉพาะ
ดาน-เลือก
เรียน (3 
หนวยกิต) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

ภาคการศึกษาที ่2 
2113263 ศิลปะ

อิสลาม 
3 

(100.00) 
0 

 (0.00) 
0  

(0.00) 
0 

 (0.00) 
0 

 (0.00) 
0  

(0.00) 
0 

 (0.00) 
0  

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

 (0.00) 
3 3 

2333624 การ
ออกแบบ
บาติก
พื้นฐาน 

11 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

3562201 การสราง
ธุรกิจใหม 
และการ
เปน
ผูประกอบ
การ 
 

7  
(28.00) 

14 
(56.00) 

4 
(16.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

25 25 

4212207 เคมี
วิเคราะห 
2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4212208 ปฏิบัตกิาร
เคมี
วิเคราะห2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

4213207 การ
วิเคราะห
คุณภาพ
ทางเคมี
ของนํ้า
และดิน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4213502 สเปกโทร
สโกป
สําหรับ
เคมี
อินทรีย 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4213605 เคมีเชิง
ฟสิกส 2 

2  
(11.11) 

4  
(22.22) 

5 
(27.78) 

5  
(27.78) 

2 
(11.11) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

18 18 

4213606 ปฏิบัตกิา
รเคมีเชิง
ฟสิกส 2 

10 
(76.92) 

3 
 (23.08) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

13 13 

4213901 วิธีวิจัย
ทางเคมี 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

4571412 แคลคูลัส 
2 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

4861103 อาหาร
และ
โภชนาการ 

6  
(85.71) 

1  
(14.29) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

7 7 

5163404 เทคโนโล
ยีการ
ผลิต
กลวยไม 

3  
(75.00) 

0 
 (0.00) 

1 
(25.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

4 4 

GEL0101 ภาษาไทย
เพื่อการ
ส่ือสาร 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 

 
กลุมนักศึกษารหัส 614255 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่1 

4212205 เคมี
วิเคราะห 
1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

4 
(50.00) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 



67 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

4212206 ปฏิบัตกิาร
เคมี
วิเคราะห1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

7 
(87.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

4212403 เคมีอนินท
รีย 1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(7.69) 

0 
(0.00) 

2 
(15.38) 

3 
(23.08) 

3 
(23.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(30.77) 

13 9 

4212404 ปฏิบัตกิาร
เคมีอนินท
รีย 1 

0 
(0.00) 

3 
(23.08) 

3 
(23.08) 

2 
(15.38) 

1 
(7.69) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(30.77) 

13 9 

4212507 เคมี
อินทรีย 1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(7.69) 

8 
(61.54) 

4 
(30.77) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

4212508 ปฏิบัตกิาร
เคมี
อินทรีย 1 

0 
(0.00) 

1 
(7.69) 

4 
(30.77) 

8 
(61.54) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

GEH0401 วิถีลุมนํ้า
ทะเลสาบ
สงขลา 

1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GEH0402 ปรัชญา
และ
ศาสนา 

0 
(0.00) 

1 
(33.33) 

1 
(33.33) 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GEL0201 ภาษาอังก
ฤษในโลก
ปจจุบัน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

3 
(75.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GEL0202 ภาษาอังก
ฤษเพื่อ
การ
ทํางาน 

0 
(0.00) 

1 
(33.33) 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GEL0302 ภาษา
อินโดนีเซี
ยเพื่อการ
ส่ือสาร 

4 
(80.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

GEL0304 ภาษาจีน
เพื่อการ
ส่ือสาร 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

2 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GES0503 ชีวิตกับ
เทคโนโลยี 

1 
(20.00) 

2 
(40.00) 

0 
(0.00) 

2 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

GES0701 อาหาร
และ
โภชนากา
รเบื้องตน 

1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจํา
วัน 

0 
(0.00) 

2 
(66.67) 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

68 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่2 
4131007 ฟสิกส

พื้นฐาน 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 0 

4212207 เคมี
วิเคราะห 
2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(100.00) 

3 0 

4212208 ปฏิบัตกิาร
เคมี
วิเคราะห 
2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(100.00) 

3 0 

4212405 เคมีอนินท
รีย 2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4212406 ปฏิบัตกิาร
เคมีอนินท
รีย 2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4212509 เคมี
อินทรีย 2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4212510 ปฏิบัตกิาร
เคมี
อินทรีย 2 

4 
(30.77) 

2 
(15.38) 

3 
(23.08) 

3 
(23.08) 

1 
(7.69) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

4571411 แคลคูลัส 
1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

1 0 

4571412 แคลคูลัส 
2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4581111 หลักสถิติ 1 
(7.69) 

0 
(0.00) 

3 
(23.08) 

1 
(7.69) 

4 
(30.77) 

4 
(30.77) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

GEH0401 วิถีลุมนํ้า
ทะเลสาบ
สงขลา 

4 
(40.00) 

5 
(50.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 10 

GEH0402 ปรัชญา
และ
ศาสนา 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GEH0404 พฤติกรรม
มนุษย
และการ
พัฒนาตน 

3 
(75.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GEL0202 ภาษาอัง 
กฤษเพื่อ
การ
ทํางาน 

2 
(33.33) 

3 
(50.0

0) 

0 
(0.00) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.0
0) 

0 
(0.00) 

6 6 

GEL0302 ภาษา 
อินโด 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 



69 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

นีเซีย เพื่อ
การ
ส่ือสาร 

GES0701 อาหาร
และ
โภชนากา
รเบื้องตน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

 
กลุมนักศึกษารหัส 624255 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่1 

4131007 ฟสิกส
พื้นฐาน 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

1 
(4.76) 

2 
(9.52) 

5 
(23.81) 

5 
(23.81) 

7 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 21 

4131008 ปฏิบัตกิาร
ฟสิกส
พื้นฐาน 

3 
(14.29) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

7 
(33.33) 

5 
(23.81) 

4 
(19.05) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 21 

4211107 เคมี 1 2 
(9.52) 

1 
(4.76) 

3 
(14.29) 

5 
(23.81) 

8 
(38.10) 

2 
(9.52) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 21 

4211108 ปฏิบัตกิาร
เคมี 1 

2 
(9.52) 

6 
(28.57) 

8 
(38.10) 

2 
(9.52) 

3 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 21 

4211702 เคมีกับ
ความ
ปลอดภัย 

3 
(14.29) 

3 
(14.29) 

5 
(23.81) 

8 
(38.10) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 21 

4571411 แคลคูลัส 
1 

0 
(0.00) 

2 
(9.52) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(4.76) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

17 
(80.95) 

21 3 

GESC401 การคิด
ในยุค
ดิจิทัล 

6 
(28.57) 

11 
(52.38) 

4 
(19.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 

GESC404 สุขภาพ
ทันยุค 

0 
(0.00) 

2 
(22.22) 

5 
(55.56) 

1 
(11.11) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

GESC405 นัก
คนควา
ขอมูล 

1 
(14.29) 

5 
(71.43) 

1 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 7 

GESC408 การ
จัดการ
ธุรกิจ
ออนไลน 

3 
(60.00) 

1 
(20.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา 
 ช่ือ

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที ่2 
4211109 เคมี 2 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 0 

4211110 ปฏิบัตกิาร
เคมี 2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4331111 ชีววิทยา
พื้นฐาน 

0 
(0.00) 

1 
(5.00) 

2 
(10.00) 

5 
(25.00) 

8 
(40.00) 

4 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

20 20 

4331112 ปฏิบัตกิาร
ชีววิทยา
พื้นฐาน 

0 
(0.00) 

1 
(5.00) 

3 
(15.00) 

7 
(35.00) 

9 
(45.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

20 20 

4571411 แคลคูลัส 
1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(11.11) 

7 
(38.89) 

3 
(16.67) 

2 
(11.11) 

4 
(22.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

18 18 

4571412 แคลคูลัส 
2 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

GESH203 มนุษย
กับความ
งาม 

3 
(15.79) 

12 
(63.16) 

4 
(21.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 19 

GESL101 ภาษาอัง
กฤษพา
ไป 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

GESS301 การใช
ชีวิตใน
สังคม
สมัยใหม 

5 
(26.32) 

8 
(42.11) 

6 
(31.58) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 19 

 
2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํให
ผิดปกต ิ

มาตรการแกไข 

4212404 ปฏิบัติการ
เคมีอนนิทรีย 
1 

1/2562 นักศึกษา 
W 
จํานวน 4 
คน 

นํามาจาก 
มคอ.5 และ 
สอบถาม
อาจารยผูสอน 

นักศึกษาถอนใน
รายวิชาเคมีอนินท
รีย 1 สงผลทําให
ในรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี       
อนินทรีย 1 
นักศึกษาตองติด 
W ไปดวยเนื่องจาก
เปนรายวิชาท่ีตอง
เรียนควบคูกนั จึง
เห็นวาควร

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา ไมตอง
เรียนควบคูกนั 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํให
ผิดปกต ิ

มาตรการแกไข 

ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา ไมตอง
เรียนควบคูกนั 

4571411 แคลคูลัส 1 1/2562 นักศึกษา 
W 
จํานวน 
17 คน 

สอบถาม
อาจารยผูสอน 

นักศึกษามีความรู
พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรนอย 
และไมคอยฝก ทํา
โจทย แบบฝกหัด
เพ่ือเสริมทักษะ 

พูดคุยกับ
อาจารยผูสอน 
เลือกใชวิธีการ
สอนท่ี
หลากหลายให
เหมาะสมกับ
นักศึกษาและ
เนื้อหาเพ่ิมเตมิ
ความรูพ้ืนฐานท่ี
จําเปนในการ
เรียน พรอมท้ัง
ทําแบบฝกหัด
เปนการบาน
อยางตอเนื่อง 
โดยหลักสูตรจะ 
ติดตามผลการ
เรียนของ
นักศึกษาโดย
อาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือจะไดทราบ
ถึงปญหาในการ
เรียน รวมท้ัง
แนะนําการเรียน
แกนักศึกษาใน
การรวมกันตวิ
เปนกลุม 

4213303 ชีวเคม ี 1/2562 นักศึกษา 
W 
จํานวน 6 
คน 

สอบถาม
อาจารยผูสอน 

นักศึกษาถอนใน
รายวิชาชีวเคมีแลว 
สงผลทําใหใน
รายวิชาปฏิบัตกิาร
ชีวเคมีนกัศึกษา
ตองติด W ไปดวย
เนื่องจากเปน
รายวิชาท่ีตองเรียน
ควบคูกัน  
 

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา ไมตอง
เรียนควบคูกนั 

4213304 ปฏิ บั ติ ก า ร
ชีวเคมี 

1/2562 นักศึกษา 
W 
จํานวน 6 
คน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํให
ผิดปกต ิ

มาตรการแกไข 

4214902 วิจัยทางเคม ี 1/2562 นักศึกษา
IP 
จํานวน 
19 คน 

การประเมิน
รวมกันของ
หลักสูตร 

นักศึกษาไม
สามารถทําการ
ทดลอง หรือเก็บ
ผลวิจัยไดทันกอน
ออกฝก
ประสบการณทาง
วิชาชีพ รวมถึง
ความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา สวน
ใหญจะให
ความสําคัญกับการ
เรียนมากกวาการ
ทําวิจัย 

ปรับรูปแบบการ
สอนในรายวิชา / 
ออกแบบและ
วางแผนการ
ทดลองอยาง
ชัดเจน 

 
3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

ไมมี (เปดทุกรายวิชาตามแผน) 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน (กรณีท่ีไมไดเปดสอนใหนาํมาจากตารางสอน
ในภาคนัน้ ๆ) 
รหัสวิชา/ช่ือรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คาํอธิบายรายวิชา 

เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ  

- - - 
 
5. การแกไขกรณีทีม่ีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณสีอนเนื้อหาไมครบ นาํมาจาก มคอ.5 ของแต
ละวิชา) 
รหัสวิชา/ช่ือ
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบาย
รายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่
ขาด 

สาเหตทุี่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

- - - - 
 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไมม ี

4211107 เคมี 1 1/2562 4.54  เสนอและวางแผนปรับปรุ ง
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไมม ี

รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป
โ ด ย ใ ช ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก
ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2562 4.48  ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความ 
คิดเห็นรวมกัน 

4211702 เคมีกับความปลอดภัย 1/2562 4.74  ตองปรับรูปแบบการทํางานกลุม 
เนื่องจากนักศึกษาบางคนขาด
การมี สวนรวมในช้ินงาน 

4212205 เคมีวิเคราะห 1/2562 4.34  ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ใหผูเรียน สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ 
มี เหตุมีผล ตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1/2562 4.50  ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ให ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ 
มี เหตุมีผล ตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

4212403 เคมีอนินทรีย 1 1/2562 4.45  อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาเปนรายบุคคลใหมาก
ยิ่งข้ึน 

4212404 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย 1 1/2562 4.45  - 
4212507 เคมีอินทรีย 1 1/2562 4.30  จัดทําเอกสารประกอบการสอน

ใหคลอบคลุมทุกบท และจัดทํา
แบบฝกหัดเพ่ิมข้ึน 

4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1/2562 4.40  - 
4213203 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห โ ด ย

เครื่องมือ 
1/2562 4.76  - 

4213204 ปฏิบัติการวิเคราะหโดย
เครื่องมือ  

1/2562 4.80  - 

4213205 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห โ ด ย
เครื่องมือ 

1/2562 4.85  - 

4213206 ปฏิบัติการวิเคราะหโดย
เครื่องมือ  

1/2562 4.83  - 

4213303 ชีวเคมี 1/2562 4.72  ปรับเปล่ียนวิธีสอนใหนักศึกษา 
สามารถเขาใจไดมาก ข้ึน เชน 
ก า ร ให  นั ก ศึ ก ษ า ได ศึ ก ษ า
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไมม ี

บทเรียนมากอน ลวงหนา หรือ
การส่ังงานลวงหนา กอนเรียน 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 1/2562 4.55  ปรับ ปรุ งก ารสอ น ให โดย ให
นักศึกษา ไดเตรียมพรอมในการ
ทําปฏิบัติการ เพ่ิมมากข้ึน อาศัย
ก า ร เ รี ย น รู ผ า น google 
classroom 

4213603 เคมีเชิงฟสิกส 1 1/2562 4.76   
4213604 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 

1 
1/2562 -  ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความ 

คิดเห็นรวมกัน ใหนักศึกษาได
คนควางานวิจัย ตางชาติมากข้ึน 

4213702 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 1/2562 4.75  ประชุม ระดม คว าม คิดจ าก
อาจารย ผูรับผิดชอบรายวิชา
เกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4214301 เคมีอาหาร 1/2562 4.96  ในรายวิชานี้เปนรายวิชาท่ีมีท้ัง
การ บรรยาย และการปฏิบัติ ท่ี
รวมกัน ในรายวิชา ดังนั้นการ
จัดการเรียน  การสอน ก็จะมี
วิธีการท่ีแตกตางกัน ในสวนของ
เนื้อหา และภาคปฏิบัติ จะเนน
การนําสินคาของกลุมชุมชน มา
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการ 
พรอมท้ังใหมีการศึกษาดูงานใน 
สถานประกอบการ 

4214601 เคมีเชิงฟสิกส 2 1/2562 4.79  - 
424602 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 

2 
1/2562 -  ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความ 

คิดเห็นรวมกันใหนัก ศึกษาได
คนควางานวิจัยตางชาติมากข้ึน 

4214801 ก า ร เ ต รี ย ม ฝ ก
ประสบการณทางเคมี 

1/2562 4.93  ควรเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาโดยจัดรูปแบบการเรียน
การสอนใหนักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีเหตุมีผลนํา
หลักการ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาใช ใหเหมาะกับ
ลักษณะงาน เทคนิคการ
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไมม ี

วิเคราะห การใชเครื่องมอืและ 
อุปกรณตาง ๆ ท่ีจาํเปนในการ
ฝก ณ สถานประกอบการท่ี
นักศึกษา เขาฝกประสบการณ
ทางเคม ี

4214901 สัมมนาทางเคมี 1/2562 4.86  ควรใหนักศึกษาแจกเอกสารกอน 
ให สัมมนา 1 สัปดาห  เพ่ือให 
นักศึกษาท่ีเขารวมฟงสัมมนามี 
เวลาในการทําความเขาใจ ควร
ทบทวนความรู ทางคณิตศาสตร
และสถิติและภาษาอังกฤษท่ีใช
สําหรับการอภิปรายและนําเสนอ
งานวิจัยเพ่ิมเติม 

4214902 วิจัยทางเคมี 1/2562 4.92  - 
4211109 เคมี 2  2/2562 4.32  - 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2562 4.33  - 
4212207 เคมีวิเคราะห 2 2/2562 4.36  ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน

ใหผูเรียน สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ 
มี เหตุมีผล ตามหลักการและ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
2 

2/2562 4.36  - 

4212405 เคมีอนินทรีย 2  2/2562 4.66  จัดทํา แบบฝกหัดเพ่ิมข้ึน 
4212406 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 

2 
2/2562 4.54  ควรอธิบายวิธีก ารทดลองใน

สัปดาหกอนเริ่มการทดลอง และ
อธิ บ าย ซ้ํ า ใน ค าบ ท่ี ทํ า ก า ร 
ทดลอ ง อี ก ท้ั งค ว ร สุ ม ก ลุ ม
นักศึกษาใหออกมาสรุปวิธีการ
ทดลองในแตละสัปดาห 

4213207 การวิ เคราะห คุณภาพ
ของน้ําและดิน 

2/2562 4.70  - 

4213502 สเปกโทรสโกปสําหรับ
เคมีอินทรีย 

2/2562 4.69  จัดทําเอกสารประกอบการสอน
ใหคลอบคลุมทุกบท และจัดทํา
แบบฝกหัดเพ่ิมข้ึน 

4213605 เคมีเชิงฟสิกส 2/2562 4.72  - 
4213606 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2/2562 4.91  - 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไมม ี

4213901 วิธีวิจัยทางเคมี 2/2562 4.72  - 
 
7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคดิเหน็ของผูสอนและขอมลู
ปอนกลบัจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ตัวอยาง : การประเมนิคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอด แทรกในวิชาใหเห็น
ถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม 
โดยยกกรณีศึกษาและใหมีการแสดง
ความเห็นกลุมยอย 

ตัวอยาง : การประเมนิคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอดแทรกในวิชาให
เห็นถึงผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและให
มีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

ความรู 
 

ตัวอยาง : มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก ท่ีไดมีประสบการณในการ
ไดรับผลกระทบจากการขาดจริยธรรมใน
วิชาชีพมาใหความรู 

ตัวอยาง : มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก ท่ีไดมีประสบการณใน
การไดรับผลกระทบจากการขาด
จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 

ทักษะทางปญญา 
 

ตัวอยาง : ควรมีการทดสอบความรูเปน
ระยะไมใชเพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบอื่น 
เชน จากการฝกทํางานเปนกลุมท่ี
มอบหมาย 

ตัวอยาง : ควรมีการทดสอบความรู
เปนระยะไมใชเพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิมการ
ทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมท่ีมอบหมาย 

ทักษะความสมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ตัวอยาง : จัดใหมีขอกาํหนดในการวัดผล
ความรูนอกเหนอืจากการสอบท่ี
หลากหลาย ในทุกวิชา 

ตัวอยาง : จัดใหมีขอกาํหนดในการ
วัดผลความรูนอกเหนอืจากการ
สอบท่ีหลากหลาย ในทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวอยาง : ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษา
บางหัวขอบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือน ๆ ในหอง  

ตัวอยาง : ควรมีการใหนักศึกษา 
ศึกษาบางหัวขอบางวิชาเรียน และ
มาสอนเพ่ือน ๆ ในหอง  

 

8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร ม ี; ไมมี � 
จํานวนอาจารยใหม  3 คน   
จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ 3 คน 
8.1 สรุปสาระสาํคญัในการดาํเนนิการ 
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรม โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ

สอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ท้ังดานวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมนิจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

อาจารยมีความพอใจท่ี มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 
 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ   

- 
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9. กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 
จํานวนผูเขารวม  

สรุปขอคดิเหน็ และประโยชนที่
ผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากร
สาย

สนบัสนุน 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบบริหารจดัการความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ 

- 1 นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เพ่ือยกระดับความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการใหดีย่ิงข้ึน 

ทดสอบประเมินความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ และอบรมวิธกีารใชงาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ Discoveries 

9 2 คณาจารยและเจาหนาท่ีไดพัฒนา
ศักยภาพทางดานภาษา รวมถึงไดทําการ
ทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะของตนเอง เพ่ือ
การพัฒนาตนเองใหดีย่ิงข้ึน  

อบรมออนไลน 
- google classroom 
- จิตวิทยาการสอน 
- การวดัและการประเมนิผล 
- เทคนิคการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจ

ในการเรียนรู 
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน  
- เครืองมือตางๆ เกี่ยวกับการเรียน

การสอน เครื่องมือชวยสําหรับ
ประกอบเทคนิคการสอน การใช
ระบบ e-doc สําหรับการสงผล
การเรียน  

9 - คณาจารยไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน ซึ่งมีความจาํเปนในชวง
สถานการณโรคระบาด Covid-19 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหาร
เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนสําหรับ
อาจารยใหม เรื่อง จิตวิทยาความ
เปนครู เทคนิคการสอน การวัดผล
และประเมินผล  

2 - โครงการอบรมสําหรับอาจารยใหม เพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการ
สอน และจิตวิทยาความเปนคร ู

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 

5 - คณาจารยไดรับการเสริมสรางองคความรู
เพ่ิมเติมในเรื่องของประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หมายเหต ุ:หลักสูตรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหองปฏิบัติการประจาํหลักสูตรใหนํามานับรวมในขอนี้
ดวย 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ  โทรศพัท  : 081-6472433 
ผูจัดเก็บขอมลู : อาจารยจิรภา คงขียว   โทรศพัท  : 087-3902472 
 อาจารยนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  โทรศัพท  : 064-7465355 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมี
แนวคิดใน
การกาํกับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดี
ไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปจจุบันใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 โดย
ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหใชในปการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ 
ความตองการของสังคม ดังนั้นจึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเคมี ท่ีเปยมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม เปนท่ีตองการแกสังคม และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 
ดังนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย
รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผล
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การปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมิน
ระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย 
มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกบัเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม
มีการปรับระบบและกลไก  
 

ผลการดําเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และมคอ.2 
เปาประสงค 
          การออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ  
           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 
ดังนี้  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย
รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผล
การปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมิน
ระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย 
มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกบัเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม
มีการปรับระบบและกลไก 
 
การวางแผน (P)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  (คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ท่ี 104/2563) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2559) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  โดยทําใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีข้ันตอนการปรับปรุง 
ดังนี้ 
1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ท้ังเอกชนและราชการ 

นักเรียนกลุมเปาหมาย ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ และ
มคอ. 7 เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ
คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ได
พิจารณาปรับเปล่ียนรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับประโยชนท้ังทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนใน
การฝกประสบการณวิชาชีพ และการทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูท่ีมีความเช่ียวชาญ
ครอบคลุมในศาสตรทางดานเคมี จํานวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการเพ่ิมเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนวย
กิต 

5. เมื่อเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ 
6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2560 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนวางแผนปรับปรุงสาระรายวิชาใหทันสมัยโดยเสริมเพ่ิมเติมใน 

มคอ.3 
 

การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนไดวางไวโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและสารระรายวิชาในหลักสูตรโดยพิจารณาจาก  
1. ผลการประเมินหลักสูตรในรอบท่ีผานมา  
2. นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. ผลการวิเคราะหสภาพทางสังคมท่ีมีผลเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนํากลไกและระบบดําเนินงาน ดังนี้  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดนําผลในขอ 1 มาประชุม (ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562) พบวาควรมีการ

ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
1. ปรับรายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน แยกรายวิชาใหเปนรายวิชาท่ีแยกจากกันไมตองเรียนควบคูกัน เพ่ือปองกัน

ปญหาการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และใหนักศึกษาเรียนเปนไปตามแผน 
2. มคอ.3 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย มีการปรับเนื้อหา ใสบทปฏิบัติการ การทํายาหมอง เพ่ือปรับเนื้อหาสาระ

เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสูตรการทํายาหมอง  
จากนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร และ
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตรนั้น ๆ มาวิพากย ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะตามขอสรุป ดังนี้  
1. ตัวบงช้ีท่ี 3.1 มีผลการปรับปรุงเห็นผลไมชัดเจน 
2. ตัวบงช้ีท่ี 4.3 การคงอยูของอาจารยมีแนวโนมผลการดําเนินการดีข้ึน ยกเวนความพึงพอใจ 
3. ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ไมเห็นความเช่ือมโยงของการนําผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 มาปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรไดนาํขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนําเสนอผานคณะกรรมการ
วิชาการระดับคณะตอไป  

 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดดําเนินการ ทําการ
ประเมินผลโดยวิเคราะหปญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว พบปญหา อุปสรรค และ
ขอมูลเชิงประจักษจากการดําเนินงาน ดังนี้  

1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และติดตามผลการบูรณาการอยางมีเปาหมาย 
2. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการวางแผนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยางเปนระบบ  

ซึ่งสาขาวิชามีแนวทางการปรับปรุงมีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ดังตอไปนี้  
1. สงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และติดตามผลการบูรณาการอยางมี

เปาหมาย 
2. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรผานโปรแกรมโปรไฟลท่ีนําเสนอความเดนในดานความ

เขมแข็งของอาจารยประจําหลักสูตร ผลงานระดับชาติและนานาชาติ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู การไดงานทําใน
สถานประกอบการของศิษยเกา 

3. เพ่ิมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและวางแผนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยางเปนระบบ และมีการ
ประเมินผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหเปนรูปธรรม  
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ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือนําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาไปดําเนินการ ซึ่งเกิดผล

ในทางท่ีดีข้ึน ดังนี้  
1. ปรับรายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน แยกรายวิชาใหเปนรายวชิาท่ีแยกจากกันไมตองเรียนควบคูกัน เพ่ือปองกัน

ปญหาการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และใหนักศึกษาเรียนเปนไปตามแผน 
2. มคอ.3 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย มีการปรับเนื้อหา โดยเพ่ิมบทปฏิบัติการเรื่องการทํายาหมอง เปนการ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงสูตรการทํายาหมอง  
นอกจากนี้ไดกําหนดวิธีการประเมินและกําหนดสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 

รวมท้ังทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษามีความตั้งใจเรียนมากข้ึน เขาใจในบทเรียนมากข้ึน 
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ จากการทวนสอบระดับรายวิชา โดยการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดานดวยแบบสอบถาม การทวนสอบขอสอบ การ
ทวนสอบคะแนนและระดับเกรด พบวานักศึกษามีคะแนนกระจายตัวเปนแบบปกติสงผลใหระดับเกรดของ
นักศึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา 

 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอสรุปท่ีไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมา
วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยแตละสาขาวิชาไดนําขอมูลท่ีไดจากการประชุมไปปรับปรุงเนื้อหา
สาระของแตละรายวิชา เพ่ือใหเนื้อหารสาระมีความเหมาะสมสอดคลอง ทันสมัย และวางแผนในการติดตามผล
การดําเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2562  
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวหนาทางวิชาการท่ีเปล่ียนแปลง  
การวางแผน (P) 
1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก 

ความกาวหนาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตรท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของปท่ีผานมา 

2. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 
กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามแผน 

        การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาทางวิชาการ ในระดับปริญญาตรีนั้น จัดทําข้ึนทุก ๆ 5 
ป ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ ผานการอนุมัติจาก สกอ. 
และเปดใชรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2561 และในระหวางการดําเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  
 
การดําเนินการ (D) 
        หลักสูตรไดมุงพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ดังนี้ 
        1. หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวชิาตางๆ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา แผนการ
ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือใหมีเนื้อหาท่ีทันสมยั (มคอ.5) และหลักสูตรไดใหนักศึกษาประเมินรายวิชาตาง ๆ ผานระบบ
การประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงรายวิชาตอไป  
        2. มีการประชุมคณาจารยในแตละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห เคมีเชิงฟสิกส เคมีอินทรีย            



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
เคมีอนินทรีย และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชาตาง ๆ   
        3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ประชุมรวมกัน เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-
ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปดวิชาเลือกใหมๆ 
        4. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
        5. อาจารยประจําหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูสอนเพ่ือนําผลจาก มคอ 5 ของปท่ีผานมาเปนขอมูล
ในการจัดทํา มคอ.3 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมใหสอดคลองกับ มาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum 
mapping) 
        6. อาจารยประจําหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจตอรายวิชาและจัดทํา 
มคอ.7 เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
        ปการศึกษา 2562  อาจารยประจําหลักสูตรไดพิจารณาความทันสมัยของรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ 
5 และผลการประเมินในปการศึกษา 2561 มาปรับปรุงมคอ.3 ในปการศึกษา 2562 ดังตอไปนี้ 
        รายวิชา 4213301   ชีวเคมี ไดมีการเพ่ิมเติมเนือ้หาสถานการณปจจุบันของ Corona virus Covid-19 ใน
สวนของเนื้อหาเรื่องโปรตีน และเอนไซม ภาคเรียนท่ี 3/2562 เพ่ือใหเนื้อหามีความทันสมัยเพ่ิมข้ึน      
                                                    
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสงขลา ไดอนุมัติพิจารณาเห็นชอบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
พ.ศ. 2554 (มคอ.1) และสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ระหวาง พ.ศ. 
2560 – 2564) รวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน และความตอง
การของประเทศ โดยหลักสูตรผานการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 และไดนํามาใชเปดรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยวิธีการสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2560 อีก
ท้ังยังมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปการศึกษา 2561 
 การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหวางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น อาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอนไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ไดแก  

1. การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย ในรายวิชาและโครงการ ดังตอไปนี้  
-รายวิชา 4213301 ชีวเคมี ไดมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสถานการณปจจุบันของ Corona virus Covid-19 
ในสวนของเนื้อหาเรื่องโปรตีน และเอนไซม ภาคเรียนท่ี 3/2562  
-รายวิชา 4214801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี  โดยเชิญวิทยากร มาบรรยายเรื่อง 
มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO-17025 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง โดยเชิญวิทยากร มาสาธิตและ
ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในการทดสอบสารเคมีในเครื่องสําอาง 
 -อบรมการทําเจลและสเปรยแอลกอฮอล 75% รวมกับศูนยเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพ่ือแจกจายแกบุคลากร รวมถึงประชาชนท่ัวไปในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา -
2019  
2. การปรับรูปแบบและวิธีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของรายวิชา เปด

โอกาสใหนักศึกษาไดสรางองคความรูดวยตัวเอง โดยใหนักศึกษาตั้งคําถาม สืบคนโจทยปญหา และขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีมีการปฏิสัมพันธระหวาง
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ผลการดําเนินงาน 
อาจารยกับนักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู ในรายวิชา 
ดังตอไปนี้ 

- Google Classroom ทุกรายวิชา  
- Kahoot ในรายวิชา ชีวเคมี  
- Google form ในรายวิชา ชีวเคมี ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 เคมี 2 และปฏิบัติการเคมี 2 เปนตน 

               สําหรับภาคเรียนท่ี 3/2562 ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 จึงมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนในทุกรายวิชาโดยใชโปรแกรม Google meet Microsoft team 
Zoom และ Hang out การทําแบบฝกหัดและการสอบออนไลน ผาน Google Form Flipgrid และ pladlet ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเรื่องลิขสิทธิ์ 365 Microsoft office  
 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
        คณะกรรมการหลักสูตรนําขอสรุปท่ีไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2563 โดยพบวา หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชาและเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา มีความลุมลึก และมีความทันสมัย มีรูปแบบและวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําสาระรายวิชาตาง ๆ ไปใชไดตลอดหลักสูตร โดยจะยังคงนํา
ระบบการปรับปรุงสาระของแตละรายวิชาใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิานั้น ๆ  ในแตละ
ปการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลสูการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 104/2563 
5.1-0-2 มคอ.2 
5.1-0-3 รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา จักรทอง 
อาจารย ดร.ปยาภรณ ภาษิตกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรุณา แดงสุวรรณ  

5.1-0-4 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2562 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 ขอ 
4.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

4 ขอ 
4.00 
คะแนน 

4 ขอ 
 
9 

4 ขอ 
4.00 
คะแนน 

  

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตผุลที่ได 
 
มีการปรับปรุงสาระรายวิชา 4213301 ชีวเคมี ท่ีทันสมัย โดยมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสถานการณปจจุบันของ 
Corona virus Covid-19 ในสวนของเนื้อหาเรือ่งโปรตีน และเอนไซม ภาคเรียนท่ี 3/2562 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.1 
จุดแข็ง 
 
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ.1) รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ 
 2.  หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 3.  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ รวมท้ังใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู 
 4.  หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในและนอก
หองเรียน 
 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 
     1. สรางแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนําสูการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรทุกวงรอบ 5 ป 

  
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 ไมม ี
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
 

ไมม ี
 
ตัวบงช้ีที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ  โทรศพัท  : 081-6472433 
ผูจัดเก็บขอมลู : อาจารยจิรภา คงขียว   โทรศพัท  : 087-3902472 
 อาจารยนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  โทรศัพท  : 064-7465355 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
พัฒนา
กระบวนการ 

  

ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผูสอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. วางระบบผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนในทุกสาขา  
2. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน โดยจัดทํากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัย ใหมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา 4.00 
เปาประสงค 
 เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรทํา
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมมีาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการบูรณา
การกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
       ประธานหลักสูตรรับรายวิชาท่ีเปดสอนแลวประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือกําหนดผูสอน
รายวิชา จากนั้นจัดทํา มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 รวมกัน  จากนั้นจึงนําไป
สอน ขณะท่ีสอนมีการทวนสอบการทํางานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  นักศึกษา
ประเมินผลการสอนของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ช้ีแจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการดําเนินงานท่ีมีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในการสอนครั้งตอไป อยางไรก็ตามอาจารยผูสอนผานการประเมิน (มีคาเฉล่ียมากกวา 4.00)  
หลังส้ินสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต
เริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพในการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของหลักสูตร 
การวางแผน (P)  
1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ได

ประชุมวางแผนรวมกัน เพ่ือจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
รวมกันศึกษาวเิคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบาย
รายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ของผูสอนท่ีสอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมท้ัง
พิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและ
วางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายช่ืออาจารยผูสอนไปยัง สนส. โดยผานคณะ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียน สวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ 
จัดทําเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหม ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชส่ือเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจ 
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปช้ีแจงทําความ
เขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมท้ังมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ี
ไดมีการจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินการ (D) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 นําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายช่ือผูสอนพรอมกลุม
เรียน/ช้ันป แกสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตารางเรียนและช้ีแจงทําความเขาใจ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของ
การเปดภาคเรียน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําใหผูสอนหรือผูสอนใน
รายวิชาเดียวกนัจดัทํารายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมคีวาม
ทันสมัย รวมท้ังใหอาจารยผูสอนไดดําเนนิการทวนสอบท้ังในสวนของการทวนสอบขอสอบกอน และหลังการสอบ
ในแตละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ดานตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จส้ินการเรียน
การสอนในแตละภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงของ
ผูสอนเปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจยั นําเนื้อหาสาระท่ีใหบริการวิชาการรวมท้ังการทํางานวิจัยกับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 เมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกําหนด นักศึกษาท่ีเรียนในแตละกลุม แตละ
วิชาไดประเมินการสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมิน
ในประเด็นการช้ีแจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเช่ียวชาญในการสอน วิธีการสอน การ
ใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชส่ือ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอน เชน
การตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและ
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมท้ังการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูโดยจัดทํารายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5, 6 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการ
เรียนการสอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา คือจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ.6 สงภายใน 30 วันนับจากวันส้ินสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดจัดทํา
รายงาน มคอ.7 เพ่ือนําไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพ่ือบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยสวนใหญพบวานักศึกษาของ
หลักสูตร มีปญหายกเลิกรายวิชาเรียนในบางรายวิชาท่ีหลักสูตรเปดสอน ดังนั้นจึงไดมีการประชุมรวมกันในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2562 เพ่ือหาวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งในท่ีประชุมไดมีขอสรุปคือใหมีการปรับคําอธิบาย
รายวิชา รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน ในภาคเรียนถัดไป  
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ผลการดําเนินงาน 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และ
การทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
การวางแผน (P) 

1.อาจารยประจาํหลักสูตรมกีารประชุมเพ่ือวางแผน เสนอแนวทาง การจัดการเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.อาจารยประจาํหลักสูตร พิจารณาจากสาระรายวิชา งานวจิัย และความเช่ียวชาญ/ประสบการณผูสอน 
3. มอบหมายอาจารยผูสอนท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ประเมินผลการบูรณาการและการนาํไปใชประโยชน 
4.อาจารยประจาํหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตามสรุปผลการบูรณาการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตอไป 

การดาํเนนิการ (D) 
มีการบูรณาการกระบวนการการวิจัย  

1. เรื่อง การใชถานกัมมันตกากสาคูซับตะกั่ว และแคดเมียม ในน้ําท้ิงสียอมกระจูด “การใชชุดบําบัดน้ําท้ิงสี
ยอมโดยใชถานกัมมันตกากสาคู มาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4213201 การวิเคราะหคุณภาพ
น้ําทางเคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ นําตัวอยางน้ําท้ิงมาใหนักศึกษาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพ่ือหาปริมาณ
ตะกั่ว แคดเมียม  
2. เรื่อง วิเคราะหองคประกอบทางเคมีในละมุด ต.เกาะยอ จ. สงขลา มาใชในการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชา 4214301 เคมีอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงพ้ืนท่ี ต.เกาะยอ จ.สงขลา เพ่ือสํารวจ เก็บตัวอยาง
ผลละมุด นํากลับมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในหองปฏิบัติการ โดยใชเทคนิคท่ีเรียนรูจากรายวิชา 
บูรณาการกับบการวิจัย เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรูและปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 
3. เรื่อง การประชุมงานวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 4214902 วจิยัทางเคม ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ นําแนวคิด วิธีการ แนวทางการวิจัยท่ีนักวิจัยนําเสนอ
ผลงาน ในหัวขอท่ีทันสมัย ทําใหไดไอเดียนํามาประยุกตในการคิดหัวขอการวิจัย  

มีการบูรณาการกระบวนการการบริการวิชาการ  
1. เรื่อง การใชถานกัมมันตกากสาคูซับตะกั่ว และแคดเมียม ในน้ําท้ิงสียอมกระจูด “การใชชุดบําบัดน้ําท้ิงสี
ยอมโดยใชถานกัมมันตกากสาคู มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4214902 วิจัยทางเคมี โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ลงพ้ืนบริการวิชาการ ณ ท่ีทําการกลุมยอมสีกระจูดทะเลนอย เทศบาลตําบลพนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง  
2. เรื่อง “Herbal Balm Making Class” การทํายาหมองสมุนไพร มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ นํากระบวนการทํายาหมองจากการเรียน
ในรายวิชา เพ่ือบริการวิขาการกับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัย Fooyin ประเทศไตหวัน  
3. เรื่อง การศึกษาองคประกอบของสารประกอบไอออนิก  ใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ใหนักศึกษารหัส 614255 รวมบริการวิชาการในวันเสาร
ท่ี 3 สิงหาคม 2562 เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรูใหกับนักศึกษา 

มีการบูรณาการกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เรื่องการ การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา 
4214301 เคมีอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยการนําผลิตภัณฑทองถ่ินท่ีมีในชุมชนของนักศึกษา นํามา
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดเผยแพรกลับไปสูชุมชน 
2. เรื่อง “วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและสารตานอนุมูลอิสระจากผลสวา (Manilkara Zapota) 
ระยะเวลาตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา ใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา 4213901 
วิธีวิจัยทางเคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ นํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีสวนในพ้ืนท่ี ต.เกาะยอ จ.สงขลา เพ่ือเรียนรูวิธี



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ปลูก ดูแล และการเก็บเกี่ยว รวมถึงกระบวนการบมท่ีเปนวิธีการท่ีสืบทอดกันมารุนตอรุน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการหารอืในท่ีประชุมอาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรขอ
ยกตัวอยาง การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมกีารบูรณาการกับการบรกิารวิชาการทางสังคม  เรื่อง 
การศึกษาองคประกอบของสารประกอบไอออนิก ใชในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินท
รีย 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ใหนักศึกษารหัส 614255 รวมบริการวชิาการในวันเสารท่ี 3 สิงหาคม 2562 เมื่อมี
การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน พบวา  

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
- นกัศึกษามีความตรงตอเวลา เนื่องจากตองมาเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง  
- นกัศึกษามีความเสียสละ เนื่องจัดกจิกรรมวันเสาร ซึ่งเปนวันหยดุ 

2. ดานความรู 
- นกัศึกษาไดนาํความรูท่ีไดเรียนรูจากหองเรียนมาถายทอดตอนอกหองเรียน เปนการทบทวนความรูเดมิ 
ทําใหนักศึกษาเกิดความรูและความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน 

3. ดานทักษะทางปญญา 
- นกัศึกษาตองแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหนักศึกษาไดพัฒนาการใชทักษะตาง ๆ ใน
การแกปญหา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
- นักศึกษาตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลนอกหลักสูตร ทําใหนักศึกษาเรียนรูการเขาหาสังคม การทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นกัศึกษาไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอส่ือสาร หรือนัดหมายและเตรียมความพรอม  
โดยในทุกรายวิชาท่ีมีการบูรณาการไดทําการประเมินผลการเรียนรูครบท้ัง 5 ดาน ท้ังนี้ท่ีประชุมเห็นวา

กระบวนการดังกลาวมคีวามเหมาะสมดีแลว แตท่ีประชุมมีขอสังเกตวา แทจริงแลวคณาจารยในหลักสูตรมีการนํา
งานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
มากกวาท่ีมีรายงานในรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) โดยท่ีประชุมไดเสนอใหมีการจัดโครงการการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ในปการศึกษาถัดไป เพ่ือ
มีวัตถุประสงคใหไดรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) ท่ีมีประสิทธิภาพและรายละเอียดครบถวน   
การนาํไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อเสรจ็ส้ินกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  โดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาใน
การจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และสงผานระบบออนไลนของ สนส. ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 เพ่ือนําไป
พิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบรกิารวิชาการ ผลการวจิยั เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2563 

 สําหรับรายวิชาท่ีผูสอนไดบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม นักศึกษามีความรู และความเขาใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสามารถนําไปใชในการคิดวิเคราะห
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ผลการดําเนินงาน 
อยางเปนระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ยังพบวาการนําองคความรูมาใช
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีสามารถทําใหนักศึกษาไดทราบถึงความสําคัญของ
เนื้อหาไดดีข้ึน รวมท้ังกอใหเกิดทักษะการเรียนรูท้ัง 5 ดานแกนักศึกษา ดังนั้น หลักสูตรจึงสงเสริมใหมีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในรายวิชาตาง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเสนอใหมีการกําหนดเปาหมายในการบูรณาการใหชัดเจนและระบุรายละเอียดลงใน มคอ.3 
เพ่ือปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-3 มคอ.7 
 
 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมา

ย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ขอ 
4.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 

คะแนน 

3 ขอ 
3.00 

คะแนน 

4 ขอ 
4.00 

คะแนน 

4 ขอ 
4.00 

คะแนน 

      
     3 

  

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตผุลที่ได 
 หลักสูตรไดมีการตรวจสอบจากรอบประเมินปท่ีผานมา วางแผนปรับปรุง แลวนํามาปฏิบัติ ดําเนินงาน 
มีผลปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม เห็นไดจากการกํากับติดตามการเรียนการสอนโดยมีการการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงผลใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจมากข้ึน สอดรับตามโครงสรางของหลักสูตรรวมถึงกระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุค
ศตวรรษท่ี 21 
 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.2 
จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกวางระบบผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ี
สอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนในทุกสาขา 
 2. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 3. อาจารยประจําหลักสูตรไดจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย และการบริการวิชาการทาง
สังคม ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในกระบวนการวิจัยท่ีมากข้ึน 
 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 

 1. หลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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 2. หลักสูตรควรสงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการติดตามผลการนําไปใชประโยชนใหมากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมนิผูเรียน 
 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ  โทรศพัท  : 081-6472433 
ผูจัดเก็บขอมลู : อาจารยจิรภา คงขียว   โทรศพัท  : 087-3902472 
 อาจารยนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  โทรศัพท  : 064-7465355 

 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมมีการ
นําระบบ
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
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลกาเรียนรูท่ีสอดคลอองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เปาประสงค 

เพ่ือวางระบบการประเมินผูเรียนท่ีมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหผลการประเมินสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนและ
ไดขอมูลท่ีแมนยํา นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน 
 

 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญท่ีสอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของ
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ผลการดําเนินงาน 
ผูเรียนเพ่ือแสดงผลลัพธการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวน
เหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือใหผลการประเมินสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนและไดขอมูลท่ีแมนยํา
ในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดําเนินการ มีข้ันตอนดังนี้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกาํหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนน
ภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือท่ีใชใน
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนั ย ขอสอบอัตนัย รายงานท่ี
มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออก
ภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความ
เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีมีรายกลุมใหได
มาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจดัทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือกําหนดเกณฑการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 
4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 

5 ดาน สงมายังหลักสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งท่ีผานมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร 
การดําเนินการ (D) 
 จากขอมูลท่ีไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
ในรายวิชาท่ีสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นําไปแจงใหผูเรียนทราบท้ัง
วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมี
สวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการประเมิน
ผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีใชในการประเมินแตละ
ชวงเวลาตามท่ีระบุใน มคอ.3 รวมท้ังรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑ
การประเมิน ปรับปรุง และทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสมบูรณ และนําไปใชประเมินผูเรียนใน
ชวงเวลาท่ีกําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการ
ประเมินผลยอยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผูสวนรวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาค
และปลายภาคเรียนตามเวลาท่ีกําหนด และนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑการประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสให
พัฒนาตนเองเพ่ิมและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน อาจารยผูสอนได
ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  รวมท้ังทําการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ดาน ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมิน
และตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพ่ือ
อนุมัติเกรดตอไป 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกข้ันตอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการ
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ผลการดําเนินงาน 
ทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ดังนี้  

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา 
- นักศึกษาบางคนลอกขอสอบในบางรายวิชา 
- นักศึกษาบางคนไมมีความตรงตอเวลา 
- นักศึกษาสวนใหญยังขาดความมีจิตอาสา 
2. ดานความรู 
- นักศึกษาบางคนไมสามารถนําความรูท่ีเรียนไปประยุกตในการตอบขอสอบ 
3. ดานทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
4. ดานทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- นักศึกษาบางคนยังขาดความรับผิดชอบตอตนเองในเรื่องของการเรียนและสวนรวม เชน การสงงาน 
5. ดานการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการส่ือสาร การใชภาษา  
- นักศึกษาสามารถปรับตัวและใชเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

ทําการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ท้ังการสอบระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารย
ผูสอนท่ีดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา หลังจาก
สอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดย
ออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดการเรียนการสอน โดยสงออนไลนผาน
ระบบ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน 
นับแตวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้  
      1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา 

- นักศึกษารูจักเสียสละ มีจิตอาสา  
- นักศึกษารักษาเวลา และตรงตอเวลา 
2. ดานความรู 
- นักศึกษาสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดเพ่ิมข้ึน 
3. ดานทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม  
- นักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีมีมาใชในการแกปญหาไดอยางดี 
4. ดานทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- นักศึกษามีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นเพ่ิมมากข้ึน  
- นักศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
5. ดานการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอส่ือสารและวางแผนไดอยางดี  
- นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมเพ่ือการเก็บและวิเคราะหขอมูลได 
หลักสูตรขอยกตัวอยางการนํากระบวนการการบริการวิชาการ เรื่อง “Herbal Balm Making Class” การ



93 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
ทํายาหมองสมุนไพร ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4212508 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 เพ่ือบริการวิ
ขาการกับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัย Fooyin ประเทศไตหวัน จากการทวนสอบตัวผูเรียนพบวา 
นักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํายาหมองจากรายวิชา และไดทบทวนความรูซ้ํา และสามารถนําองคความรูนั้น
ถายทอดแกผูอื่นได ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ฝกความกลาแสดงออก รวมถึงการ
ทํางานรวมกับผูอื่นได จากหองเรียนสูการปฏิบัติจริงและนําไปสูการตอยอด นักศึกษาไดนําองคความรูเรื่องการทํา
ยาหมอง ไปจัดกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการดวยตนเอง ดวยการสาธิตการทํายาหมองใหกับนักเรียนและนักศึกษา
ท่ีสนใจ แสดงใหเห็นวานักศึกษาสามารถความรูท่ีนักศึกษาไดรับในนหองเรียน ไดทบทวนซ้ําจากการบริการ
วิชาการ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากการประเมินมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน อาจารยผูสอนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
นําผลการประเมินเขาท่ีประชุมของหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2563 เพ่ือวางแผนปรับปรุงในปการศึกษาตอไปดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
- ปรับใหมีขอสอบหลายชุด เพ่ือแกปญหานักศึกษาลอกขอสอบ  

2. ดานความรู 
- สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมท่ีตองใชองคความรู เชน การเตรียมสารเคมีดวยตนเอง  

3. ดานทักษะทางปญญา 
- สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะทางปญญา เชน การเปนผูชวยวิทยากร  

4. ดานทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานกันเปนกลุม เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 
5. ดานการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาในการส่ือสารไดดีข้ึน  
ซึ่งหลักสูตรจะดําเนินการหาวธิีการปรับปรุงในสวนนี้ใหดีข้ึนในปการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ จากผลการ

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมี
การบูรณาการกับการวจิัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา นักศึกษา
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน จากการไดเรียนรูจากสถานท่ีจริง หรือมีบทบาทสําคัญเมื่อตองเปนผูรับผิดชอบการทํากจิกรรม
ดวยตนเอง รวมท้ังมีความมั่นใจในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนแนวทางท่ีดีในการวางาแผนการสอนในปการศึกษา
ถัดไป หลักสูตรสงเสริมการบูรณาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
5.3-0-3 มคอ.7 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
การประเมินผูเรียน 4 ขอ 

     4.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

3 ขอ 
3.00 
คะแนน 

  � 

 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.3 
จุดแข็ง 
 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกประเมินผูเรียนท่ีมีความชัดเจน ครบถวน
เหมาะสมทุกกระบวนการ 
 2. ในระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูของ
ผูเรียนเพ่ือปรับปรุงทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสมบูรณ 
  

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 

 หลักสูตรควรมีการกํากับใหอาจารยผูสอนใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาท้ัง 5 ดาน ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีและมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ  โทรศพัท  : 081-6472433 
ผูจัดเก็บขอมลู : อาจารยจิรภา คงขียว   โทรศพัท  : 087-3902472 
 อาจารยนันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  โทรศัพท  : 064-7465355 

 

เกณฑการประเมิน 
- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
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- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชําติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี้  

ขอ 2 ระบุวา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดให
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา“ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียง
แนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแต
ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปที่ระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมได
แลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนไดหรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณี
หลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ตอไป” 

 

ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนนิงานหลักสูตร 

1. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท้ังส้ิน 5 คน 

2. มีมกีารจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี ้
- ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 18 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
สถานท่ี หองศว.สัมมนาเคม ี
ช้ัน 3 ศูนยวิทยาศาสตร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 นอกจากนีม้ี
อาจารยผูสอนเขารวมดวย 
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 

- ครั้งท่ี 10/2562 วันท่ี 26 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานท่ีหองศว.สัมมนาเคมี 
ช้ัน 3 ศูนยวิทยาศาสตร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเขารวม 5 คน คิด

9  5.4.1.1 รายช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ซึ่งแสดงรายช่ือ
อาจารยผูเขารวม
ประชุมโดยจัดประชุม
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอย
ภาคการศึกษาละ 2 
ครั้ง 
5.4.1.3 รายงานสรุป
จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท่ีมีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

เปนรอยละ 100 นอกจากนีม้ี
อาจารยผูสอนเขารวมดวย 
ประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนนิงาน 

- ครั้งท่ี 12/2562 วันท่ี 27 
เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
สถานท่ี หองศว.สัมมนาเคม ี
ช้ัน 3 ศูนยวิทยาศาสตร
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 นอกจากนีม้ี
อาจารยผูสอนเขารวมดวย 
ประชุมเพ่ือทบทวนการ
ดําเนนิงานหลักสูตร 

ติดตาม และทบทวน
การดาํเนนิงาน
หลักสูตรในแตละป
การศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุป
การประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและ
ทบทวนการ
ดําเนนิงานของ
หลักสูตร 

(2) มีรายละเอยีดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 
 

2.1 มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1 
     หลักสูตรไดจัดทํามคอ.2 
สอดคลองกับ มคอ.1  

 

9  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.2.2 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

(3) มีรายละเอยีดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.
4  อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2562 มจีํานวน 
46 รายวิชา และ ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2562 มี 37 รายวิชา  

2. รายวิชาท่ีสง มคอ.3 กอนเปด
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
มีจาํนวน  46 รายวิชา และภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มี 
จํานวน 37 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4 ถามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ท่ีเปดสอนภาค
เรียนท่ี ท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มี

9  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.3.3 มคอ.4 
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม 



97 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

จํานวน 2 รายวิชา    
  (คําส่ังแตงตั้งผูสอนในทุกรายวิชาท่ี
ระบุในแผนการศึกษาตามท่ีระบุใน 
มคอ.2) 
2. รายวิชาท่ีสง มคอ.4 (ถา

มี) กอนเปดภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 มีจาํนวน 2 
รายวิชา 

(4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนนิการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดําเนินการของรายวิชาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
มีจาํนวน 32 รายวิชา และ ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มี 
26 รายวิชา  

2. ผลการดําเนินการของรายวิชา ท่ี
สง มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  
2562 มีจํานวน 32 รายวิชา และ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
มี 26 รายวิชา  

รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถา
มี) 
1. ผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ท่ี
เปดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 มี จํานวน 2 
รายวิชา  

2. ผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนามท่ีสง 
มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 วนั 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
มี จาํนวน 2 รายวิชา  

9  5.4.4.1 รายงานผล
การดาํเนนิการของ
รายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จํานวนและรายช่ือ
วิชาท่ีเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา 

(5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิการของหลักสูตร 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

9  5.4.5.1 มคอ.7 
รายงานผลการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากส้ินป
การศึกษา 

ภายใน  
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
 

ดําเนนิการของ
หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกาํหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน
ประชุมรวมกันเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4  
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู   
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ไดมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
จํานวน 21 จาก 32 วิชา คิดเปนรอย
ละ 66 
รูทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู                
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จาํนวน 14 
วิชา จาก 26 วิชา คิดเปนรอยละ 54 

9  5.4.6.1 รายงาน
จํานวนรายวิชา
ท้ังหมดท่ีเปดสอนในป
การศึกษา 
5.4.6.2 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
รายวิชาท่ีมีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกาํหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการ
ดําเนนิงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 
 
 

7.1 มีผลการประเมนิการดาํเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
 7.2 มโีครงการ กจิกรรม หรือ
รายวิชาท่ีดาํเนนิการเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินในปท่ีแลว 

9  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 

(8) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนาํดานการ
จัดการเรียนการสอน 

8.1 มีอาจารยใหมท้ังส้ิน 3 คน 
      - ไดรับการปฐมนิเทศ 3 คนหรือ
ไดรับคําแนะนาํดานการจดัการเรียน
การสอน 3 คน 
*หมายเหตุ อาจารยใหมหมายถึง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเพ่ิง
ยายเขามาอยูในหลักสูตรใหม แมวา
จะเปนอาจารยเกาท่ีมาจากหลักสูตร
ก็ถือวาเปนอาจารยใหม 

9  5.4.8.1 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
อาจารยใหมแตละ
คณะในปการศึกษาแต
ละหลักสูตร 
5.4.8.2 รายงานสรุป
จํานวนอาจารยใหมท่ี
เขารวมการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดาน
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

การจัดการเรียนการ
สอนในแตละป
การศึกษา แตละ
หลักสูตร 

(9)  อาจารยประจาํทุก
คนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท้ังส้ิน 5 คน 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ 
คําแกว 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- อบรมออนไลน 
- จิตวิทยาในการสอน 

กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- เทคนิคการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู vs 
นักเรียน วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- google classroom วันท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 

- -โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาพรรณ 
คงเย็น 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง 

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

- โครงการอบรมเชิง

9  5.4.9.1 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
อาจารยประจํา
ท้ังหมดแตละหลักสูตร
ในปการศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จํานวนอาจารยประจาํ
ท่ีไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วชิาชีพในแตละป
การศึกษาแตละ
หลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย
ประจําแตละคนแตละ
หลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

100 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรแบบอิง
สมรรถนะ  

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เสริมสราง
ความรูดานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 

- โครงการอบรมการใชงาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Discoveries  

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู การขอตาํแหนง
ทางวิชาการ 

- ศึกษาดูงานบรษิัทแมนเอ 
- ศึกษาดูงานบรษิัทหาดทิพย 
- อบรมการใช Microsoft 

Teams ในการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร วันท่ี 19 
พฤษภาคม 2563 

- อบรมออนไลน 
- จิตวิทยาในการสอน 

กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- เทคนิคการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู vs 
นักเรียน วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- google classroom วันท่ี 



101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

18 พฤษภาคม 2563 
- โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

3. อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- อบรมการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ
เผยแพร วันท่ี 23 
สิงหาคม 2562 

- เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรแบบอิง
สมรรถนะ วันท่ี 11 
ธันวาคม 2562  

- เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาํปการศึกษา 2562 
วันท่ี 15 มกราคม 2563  

- อบรมหัวขอการวัดและ
ประเมินผลวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- อบรมเทคนิคการสอนเพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการ
เรียนรู วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 

- อบรม Google 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

Classroom วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 

- อบรมการใช Microsoft 
Teams ในการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร วันท่ี 19 
พฤษภาคม 2563 

- อบรมหลักสูตร การสราง
แบบทดสอบดวย 
Google Form และ 
Microsoft Form วันท่ี 
22พฤษภาคม 2563 

- เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําหนังสือ
ดิจิทัล (E-Book) และ
เผยแพรเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

4. ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- เขารวมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 
5 NSCIC 2020 ณ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี
วิชัย ไสใหญ 6-7 
กุมภาพันธ 2563 

- อบรมออนไลน 
จิตวิทยาในการสอน 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 



103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

- เทคนิคการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู vs 
นักเรียน วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- google classroom วันท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 

- -โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

5. อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2562 กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วันท่ี 27 พฤศจกิายน 
2562 

- เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาํปการศึกษา 2562 
วันท่ี 15 มกราคม 2563  

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การฝก
ประเมินตนเองเพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการ
ประเมินโครงการ
สํานักงานสีเขียว วันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2563 

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหารเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน
สําหรับอาจารยใหม เรือ่ง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

จิตวิทยาความเปนครู 
เทคนิคการสอน การ
วัดผลและประเมินผล 
วันท่ี 19 กมุภาพันธ 
2562 

- โครงการเตรียมความพรอม
สูตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัยในศตวรรษ
ท่ี 21 วันท่ี 2 เมษายน 
2562 

- โครงการประเมินตรวจ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ป 2561 ระดับหลักสูตร 

- โครงการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงดานกจิการ
นักศึกษา รุน 5  

- อบรมออนไลน 
- จิตวิทยาในการสอน 

กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- การบันทึกหนาจอ และ 
OBS studio วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2563 

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 9 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 



105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนก็ยังไดรับ
การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีสิน 
นาวารัตน 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง 

- อบรมออนไลน 
- จิตวิทยาในการสอน 

กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- เทคนิคการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู vs 
นักเรียน วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- google classroom วันท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

2. ผูชวยศาสตราจารย เชาวนีพร ชีพ
ประสพ 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- เครื่องมือตางๆ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
เครื่องมือชวยสําหรับ
ประกอบเทคนิคการสอน 
การใชระบบ e-doc 
สําหรับการสงผลการ
เรียน  

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

การการจัดทํารายงาน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2562 ระดับ
หลักสูตร  

- จิตวิทยาในการสอน 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 17 
เมษายน 2563  

- การวดัและการประเมนิผล 
กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนออนไลน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 

- เทคนิคการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู vs 
นักเรียน วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

- google classroom วันท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 

- การสราง Video 
Classroom ดวย 
Flipgrid วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2563 

3. อาจารยจิรภา คงเขียว 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง  

- อบรมออนไลน 
- วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
- โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํา
รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน 

4. ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 
    ไดรับการพัฒนาเรือ่ง 

- เขารวมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดาน



107 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 
5 NSCIC 2020 ณ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี
วิชัย ไสใหญ วันท่ี 6-7 
กุมภาพันธ 2563 

- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพ่ิมศักยภาพครู
ใหมีสมรรถนะของครูยุค
ใหมสําหรับการเรียนรู
ศตวรรษท่ี 21 

(10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

10.1 มีบุคลากรท้ังส้ิน 2 คน 
1. ช่ือสกุล นางยุรี ยาประจนัทร 
    ไดรับการพัฒนาฯ เรื่อง  
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

- อบรมสัมมนา เรื่อง Ķความรู
เกี่ยวกับ วอเตอร แอคติวีตี้ และ
เครื่องช่ังกับการสอบเทียบķ    

- อบรมสัมมนาเรื่อง ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑอาหารสู
ตลาดอยางยังยืน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ทดสอบความรูดานวิทยาศาสตร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ทักษะดานการใชดิจิทัล  

2. ช่ือสกุล นายหาสันต สาเหล็ม 
    ไดรับการพัฒนาฯ เรื่อง  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO  
- ทดสอบประเมินความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษ และ
อบรมวธิีการใชงานโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ Discoveries 

- ไดรับการพัฒนาฯ 2 คน 
- คิดเปนรอยละ 100  

9  5.4.10.1 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
บุคลากรท้ังหมดในป
การศึกษา 
5.4.10.2 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพใน
แตละปการศึกษา 
5.4.10.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากร
แตละคน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/ บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร
เฉล่ียไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนกัศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต
ใหม  
- จาํนวนนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหม 19 คน 
- จาํนวนผูตอบแบบสอบถาม 18 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
94.74 
- ระดับความพึงพอใจ 4.30 
หมายเหต*ุ*กรณีหลักสูตรใหมท่ียังไม
มีบัณฑิตไมตองประเมนิประเดน็นี้แต
หากเปนหลักสูตรปรับปรุงตอง
ประเมินประเด็นนี้ดวย 

9  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

(12) ระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี
ตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เปนไปตาม
เกณฑ (เฉล่ียไมนอยกวา 3.51) ได
คะแนน 4.83 
 

9  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ี
มีตอบัณฑิตใหม 
5.4.12.2 จํานวน
บัณฑิตท่ีรับการ
ประเมินท้ังหมด 

1. จํานวนตวับงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดําเนินการไดจริง 

12 

2. จํานวนตวับงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดําเนินการในปการศึกษา 2561 

12 

3. รอยละของผลการดําเนินงานตามตวับงช้ีการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

100 

* โดยดจูากจาํนวนตัวบงช้ีผลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7  
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

รอยละ 
100 
5.00 
คะแนน 

รอยละ 
100 
5.00 
คะแนน 

รอยละ  
100 
5.00 
คะแนน 

รอยละ 
100 
5.00 
คะแนน 

รอยละ 
100 
5.00 
คะแนน 

3   
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.4 

จุดแข็ง 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 

 ไมมี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 

 ไมมี 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธผิลตามวัตถปุระสงคของ
หลักสูตร 

แนวทางการปองกนัและแกไข
ปญหาในอนาคต 

อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน 
1. เครื่องใหความรอนพรอมกวน
สารละลายชํารุด 
2. เครื่อง Voltammograph ชํารุด
(สําหรับรายวิชา 4213204 
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ) 
เครื่อง UV-Vis 
spectrophotometer  ชํารุด 
3. การใชหองปฏิบัติการในบางหองมี
จํานวนนักศึกษามีจาํนวนมากเกนิไป 
 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะสราง
ความชํานาญในการใชเครื่องมอื
ใหแกนักศึกษา 

1. ตั้งงบสําหรับจัดซื้อ
เครื่องใหความรอนพรอมกวน
สารละลาย ดําเนินการซื้อเปนการ
เรียบรอย 
2. ดําเนินการซอมเปนการ
เรียบรอย 
3. ดําเนินการแจงสํานกัสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือแบง
นักศึกษาไปอกีกลุมเปนการ
เรียบรอย และทางหลักสูตรกําลัง
ดําเนนิการของบประมาณสําหรับ
ครุภัณฑหองปฏิบัติการตึกใหม 

 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
กํากบัดแูลตัวบงช้ี  : ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว โทรศพัท  : 087-5704050 
ผูจัดเก็บขอมลู  : ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร โทรศพัท  : 086-9632241 
 
เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนาํ
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 
 

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนกา
รจากผลการ

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนาํ
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มกีลไก 
- มีการนาํระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
ประเมิน จากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 
1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา 3.51 

เปาประสงค 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอ เหมาะสมตอจํานวนผูเรียน และสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
การวางแผน (P) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา ไดประชุมรวมกัน ในการพิจารณาถึงความพรอมและ
ความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา และการทําวิจัยของอาจารย เพ่ือนําขอสรุปในท่ีประชุม 
มาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการของหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดังนี้ 

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก บรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ท้ังในดาน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด 
ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ทางดานส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 
จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใช
งานรวมท้ังเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร ตํารา และส่ืออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตร ไดขอความรวมมือจากคณาจารยประจําหลักสูตรและเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเคมี ชวย
ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําหองปฏิบัติการ และหองสอน ท่ีใช
สอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือแจงปญหาตอหลักสูตรและเปนขอมูลในการดําเนินการวางแผนเพ่ือซอมแซม และ/
หรือ จัดหาครุภัณฑเพ่ิม ในปงบประมาณของปถัดไป โดยหลักสูตรไดแตงตั้งกรรมการฝายอาคารและสถานท่ี ทีมี 
ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ (รายงานการประชุมหลักสูตรเคมีครั้งท่ี 10/2562) ทําหนาท่ีกํากับดูแล และประสานงาน
กับเจาหนาประจําหองปฏิบัติการ ในดานส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน โดยได
ดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้  
 
1. ดานส่ือ/เอกสาร และอุปกรณการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีการจัดส่ือโสตทัศนูปกรณทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและเพียงพอในทุก
หองเรียน ท้ังนี้ หากพบวาอุปกรณใดท่ีชํารุด อาจารยผูสอน/เจาหนาท่ี ตองรีบแจงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการ
ซอมแซม ในระหวางท่ีรอการซอมแซม หลักสูตรไดแกปญหาโดยยืมอุปกรณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หรือศูนยวิทยาศาสตร เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางเสร็จส้ินกระบวนการ สําหรับการเรียนในแต



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
ละรายวิชา อาจารยผูสอนไดจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตํารา หรือหนังสือ รวมท้ังไดแนะนําหนังสือ หรือ
แหลงเรียนรูอื่น ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาเพ่ิมเติม และทุกรายวิชาไดจัดทํา Google classroom เพ่ือเพ่ิม
ชองทางในการเรียนรู  
          ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดรับงบประมาณจากคณะฯ เพ่ือใชในการซอมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร
ท่ีชํารุด (จากการสํารวจเมื่อปการศึกษา 2561) จํานวนหลายเครื่อง ไดแก เครื่อง  Voltammograph (สําหรับ
รายวิชา 4213204 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ) เครื่อง Vacuum pump (สําหรับรายวิชาตาง ๆ ใน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย) และเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (สําหรับรายวิชาตาง ๆ ในปฏิบัติการเคมี เชน 
เคมีวิเคราะห เคมีอาหาร เคมีอนินทรีย เปนตน) ท้ังนี้ ในการซอมแซมเครื่องมือดังกลาว เปนผลจากการ
ดําเนินงานท่ีตอเนื่องมาจากปการศึกษา 2561 ท่ีหลักสูตรไดดําเนินการวางแผนซอมแซมเครื่องมือท่ีชํารุด จนแลว
เสร็จในปการศึกษา 2562 นอกจากนี้ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร ไดรับงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑให
เพียงพอแกการเรียนการสอน และการทํางาน จํานวน 2 รายการ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด และเครื่องใหความรอนและกวนสารละลาย จํานวน 1 เครื่อง  
         นอกจากนี้ หลักสูตรไดรับความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือการวิเคราะหข้ันสูงจากศูนยวิทยาศาสตร 
ไดแก ATR-FTIR และ HG-AAS เพ่ือใชในการเรียนการสอนในรายวิชา 4213204 ปฏิบัติการวิเคราะหโดย
เครื่องมือ และรายวิชา 4214902 วิจัยทางเคมี ทําใหในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนท่ี
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูใชและพรอมสําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัย ใหนักศึกษาไดมีทักษะใน
การใชเครื่องมือวิเคราะหท่ีทันสมัยไดครบตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้นได 
         อยางไรก็ตามในเทอม 1/2562 นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีเรียนในรายวิชาวิจัยทางเคมี และทําวิจัยเรื่อง Ķการ
ตรวจวัดไอออนเหล็กโดยใชสารสกัดจากบีทรูทķ จํานวน 2 คน (น.ส.กมลวรรณ ชูนวล รหัส 594255001 และ 
น.ส.ชุติกาญจน เลนุกูล รหัส 594255003) ในการวิจัยเรื่องนี้จาํเปนตองใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer 
เพ่ือตรวจวัดไอออนเหล็ก และในระหวางท่ีศึกษา พบวาเครื่องมือดังกลาวไมสามารถอานคาความยาวคล่ืนในชวง
ท่ีศึกษา (400-600 nm) ได ทําใหอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย (ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร) แกปญหานี้โดยไดติดตอ
ไป ท่ี ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร เค รื่ อ งมื อ วิ เค ร า ะ ห  ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร รม เค มี  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า สต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือขอใชบริการเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer จนทําใหนักศึกษาท้ัง 2 คน 
ไดทําวิจัยเรื่องดังกลาวสําเร็จทันเวลากอนไปฝกสหกิจศึกษาในเทอม 2/2562 รวมท้ังนักศึกษาท้ัง 2 คนนี้ ได
สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในเทอม 2/2562 
          สําหรับเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ท่ีชํารุดนั้น หลักสูตรไดดําเนินการซอมแซมจนแลวเสร็จใน
เทอม 2/2562 ทําใหสามารถใชในการเรียนการสอนในรายวชิาปฏิบัติการตาง ๆ ของหลักสูตรเคมี ในปการศึกษา
ถัดไปได 
           นอกจากนี้ หลักสูตรไดรับความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือการวิเคราะหข้ันสูงจากศูนยวิทยาศาสตร 
ไดแก ATR-FTIR และ HG-AAS เพ่ือใชในการเรียนการสอนในรายวิชา 4213204 ปฏิบัติการวิเคราะหโดย
เครื่องมือ และรายวิชา 4214902 วิจัยทางเคมี ทําใหในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนท่ี
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูใชและพรอมสําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัย ใหนักศึกษาไดมีทักษะใน
การใชเครื่องมือวิเคราะหท่ีทันสมัยไดครบตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้นได และในปการศึกษา 2562 หลักสูตร 
ไดรับงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑใหเพียงพอแกการเรียนการสอน และการทํางาน จํานวน 2 รายการ ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ชุด และเครื่องใหความรอนและกวนสาร จํานวน 1 เครื่อง  
         ในการบริหารจัดการ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอน รวมท้ังการวิจัยของนักศึกษา 
และอาจารยประจํา หลักสูตรไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ กําหนดใหมีการลง
บันทึกการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ท่ีระบุ ว/ด/ป และชวงเวลาท่ีใชทุกครั้ง หากพบวาเครื่องมือมีการทํางานท่ี
ผิดปกติหรือชํารุด ผูใชตองรายงานส่ิงผิดปกติของเครื่องมือนั้น ๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลในการนําไปจดัการทําแผนใน
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ผลการดําเนินงาน 
การซอมแซม และจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณในปถัดไป 
 
2.      ดานการบริการของหองสมุด 
 หลักสูตรไดติดตามขอมูลขาวสารจากเวปไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http:// 
http://arit.skru.ac.th/arit/index2.php) ในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
และการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ในการสืบคนวารสารส่ิงพิมพท่ีสําคัญทางดาน
วิทยาศาสตรท้ังในระดับชาติเชน THAIJO และ ThaiLIS เปนตน และในระดับสากล เชน ScienceDirect และ 
SpringerLink เปนตน (http://arit.skru.ac.th/arit/DBonlineOrderByBranch.php) ท้ังนี้ เพ่ือแจงใหนักศึกษา 
และคณาจารย ไดทราบถึงแหลงคนควาขอมูลท่ีใชในการเรียนการสอน และการทําวิจัย  
          เพ่ือใหผลการดําเนินงานในดานการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรจึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใหกับนักศึกษาในการใชแอปพลิเคช่ันชวยสอน เชน Google Classroom โดยมีวิทยากรจากสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปนผูใหความรู และมีคณาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
กํากับดูแล และชวยเหลือในระหวางการอบรม ทําใหในปท่ีผานมา รายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร เชน ชีวเคมี เคมี
วิเคราะห 1 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ เคมีอินทรีย และเคมีอนินทรีย เปนตน ไดนําแอปพลิเคช่ัน
ประกอบการสอนผานอินเตอรเน็ต เชน Google Classroom และ MOOC เปนตน มาใช เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ อาจารยประจําหลักสูตร ไดสอดแทรกวิธีการใชและการ
เขาถึงฐานขอมูลออนไลนทางวิทยาศาสตร เชน ScienceDirect และ SpringerLink ใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ใน
ระหวางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับเคมี และรายวิชาเครื่องมือวิเคราะห เปนตน เพ่ือให
นักศึกษาไดมีความพรอมในการคนควาบทความทางเคมีท่ีทันสมัย สําหรับในการเรียนรายวิชาสัมมนาทางเคมี 
รายวิชาวิธีวิจัย และรายวิชาการวิจัยทางเคมี ในช้ันปท่ี 4 ตอไป  
          นอกจากนี้ หลักสูตรรวมกับศูนยคอมพิวเตอร ไดสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอื่น ๆ โดยไมเก็บคาบริการ เพ่ือคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต อีกท้ังยังมีการขยายพ้ืนท่ีการ
เช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย (wifi) ตามจุดตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถเพ่ิมชองทางการสืบคน
ขอมูลไดมากยิ่งข้ึน  
           สําหรับการจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกในการคนควาและอานหนังสือ หลักสูตรรวมกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีหองศึกษาคนควาท่ีเปนสัดสวน และมีบริการพิมพ
เอกสารไดฟรี จํานวน 100 แผน/คน/ภาคการศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรไดแนะนําใหนักศึกษาไดคนควาเอกสาร 
หนังสือ เพ่ิมเติมไดจากหองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหองสมุดของศูนยวิทยาศาสตรไวดวย 
 
3.  ดานการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
 หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน ชวยกันดูแลความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ี
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน ท้ังในดานความสะอาด แสงสวาง การระบายอากาศ และเลือกขนาดหองเรียนให
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ไมใหแออัดจนเกินไป  
          หลักสูตรไดขอความรวมมือจากคณาจารยประจําหลักสูตร และเจาหน าท่ีหองปฏิบัติการเคมี ชวย
ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑตาง ๆ ในหองเรียน หองปฏิบัติการและหองน้ํา 
ในแตละภาคการศึกษา เมื่อมีการชํารุด เสียหาย จะตองแจงประธานหลักสูตรเพ่ือดําเนินการขอซอม โดยจัดทํา
แผนในการซอมแซม และจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณในปถัดไป 
 
4.  ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ดําเนินการใหทุกอาคารเรียนมีระบบ
ไฟฟา น้ําประปา การกําจัดขยะของเสีย อุปกรณปองกันอัคคีภัย อยางท่ัวถึงและเพียงพอ ตลอดจนมีการติดตั้ง
กลองวงจรปด ตามจุดตาง ๆ ใหมีสภาพดีอยูเสมอ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูใช
อาคารแตในสวนของแสงสวางในบางจุดอาจตองปรับปรุงแกไขใหมีสวางเพ่ิมข้ึน 
         จากการท่ีหลักสูตรมีเครื่องมือวิทยาศาสตรตาง ๆ ซึ่งเปนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีไดระบุไวใน มคอ.2 นั้น 
หลักสูตรไดมีระบบและกลไกในการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตรเหลานั้นใหพรอมใชงานอยูเสมอ ทําใหการเรียน
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามเมื่อพบวามีเครื่องมือวิทยาศาสตรชํารุด และสงผลกระทบตอ
การเรียนการสอน จึงทําใหอาจารยประจําหลักสูตรแกปญหาเหลานั้น สงผลใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียน และยังชวยทําใหนักศึกษาไดผลจากการทําวิจัยท่ีถูกตอง แมนยํา จนสามารถนําโครงงานวิจัยของ
ตนเองไปเขารวมประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนองานฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 
หมา
ย 
เลข 

ช่ือ-สกลุ ช่ือผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป 
สถานที ่

คาน้าํหนัก 

1 ผศ.ดร.จารวุรรณ          
คําแกว 

Extraction Behaviors 
for inorganic Arsenic 
Removal from 
Seaweed (Gracilaria 
fisheri) Using Food 
Additives   

การประชุมวิชาการiระดับ
นานาชาต ิ2ND EURO-
MEDITERRANEAN 
CONFERENCE FOR 
ENVIRONMENTAL 
INTEGRATION (Oral 
presentation) ในวนัท่ี  
10-13 ตุลาคม 2562 ณ 
ณ เมอืง SOUSSE 
ประเทศ TUNISIA  

รอการตีพิมพใน
วารสาร ECENT 
ADVANCES IN 

ENVIRONMENTAL 
SCIENCE FROM THE 
EURO-MEDITERRA 

NEAN REGION  
ซึ่งอยูในฐานขอมูล 
SpringerLinK (July 
2020) 

2 นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ
เชาวนีพร ชีพ
ประสพ 
นุสมณี กาโบะ  
และนูรฮาซีกมิ มา
มะ 

สารตานอนุมูลอิสระ
จากผลสวา(Manilkara 
zapota) สายพัน ธุ ไข
หาน ท่ีบม ระยะเวลา
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การ
ประชุมระดับชาต ิราชภัฏ
เลย ครั้งท่ี 6 ประจําป 
2563 หนา 1498-1505 

0.2 

3 นันธิดา ล่ิมเสฎโฐ  
เชาวนีพร ชีพ
ประสพ 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
จ า ก ส า ร ส กั ด ใ บ
ผักบุงทะเลจากบริเวณ
หาดชลาทัศน จังหวัด
สงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 
หนา 1336-1342 

0.2 

4 เชาวนีพร ชีพ
ประสพ และนันธิดา 
ล่ิมเสฎโฐ 

การคัดแยกแบคทีเรียท่ี
ผลิตเอนไซมอับคาไลน
โปรตี เอสจากบอน้ํ า

รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การ
ประชุมระดับชาต ิราชภัฏ

0.2 
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ผลการดําเนินงาน 
รอน เลย ครั้งท่ี 6 ประจําป 

2563 หนา 1519-1526 
5 เชาวนีพร ชีพ

ประสพ และนันธิดา 
ล่ิมเสฎโฐ 

คุณสมบัติบางประการ
ของเอนไซมอะไมเลสจาก 
Bacillus sp. AC39 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 
หนา 1902-1909 

0.2 

6 ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
จิรภา คงเขียว 
ธิดารัตน ทองคํา 
วัชระ เซงกอกูล 
ศิริวรรณ อมรกิจ 

การศึกษาพฤกษเคมี
เบ้ืองตน และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากสารสกัด
หยาบ  ใบ ลําตน  ผล 
และรากของคนทีสอ
ทะเล 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 
หนา 1311-1323 

0.2 

7 ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
ขนิษฐา ศรีภูมราช 
ชณันญา กัลยา
กาญจน 
รุวัยดา หมนีพราน 

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ
ทางพฤกษเคมีเบ้ืองตน
และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดหยาบจาก
พลับพลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิจยัระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 
หนา 1324-1335 

0.2 

8 ธีรยุทธ ศรียาเทพ  
ทวีสิน นาวารัตน 
ณัฐมล เรืองดษิฐ 
วรรณณิดา แกวยี ่
และสุภาวดี เดงหลี 

การศึกษาพฤกษทาง
เคมี ปรมิาณ
สารประกอบฟนอลิ
กรวม ปรมิาณ
สารประกอบฟลาโว
นอยดรวม และฤทธิ์ใน
การยับยั้งแอลฟากลูโค
ซิเดสจากใบและกิ่ง
ของพืชวงศ 
Myrtaceae ไดแก 
โทะ ฝรั่ง และชมพู 

รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการ การ
ประชุมระดับชาต ิราชภัฏ
เลย ครั้งท่ี 6 ประจําป 
2563 หนา 1555-1563 
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 

0.2 

9 ระเบียบ สุวรรณ
เพ็ชร 
ปนัดดา สุริยะไชย 
เขมิกา นวลจันทร 
ชนรรค พงศอาทิตย 

การสังเคราะหอนุภาค
นาโนของเงินดวยสาร
สกัดจากใบฝรั่งและใบ
ชะมวง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 

0.2 
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ผลการดําเนินงาน 
หนา 1362-1376 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
จ.นครศรีธรรมราช  
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 
2563 

 
        นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดสนับสนุนใหสรางนักวิจัยรุนใหมแกนักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปท่ี 
4 อยางนอย 2 คน (นางสาวนารมา สาและ รหัส 594255009 และนางสาวภารีนา แดสา รหัส 594255012) ให
มีประสบการณในการทําวิจัยเชิงบูรณาการจากหองปฏิบัติการ สูการนําไปใชประโยชนแกชุมชนได โดยนักศึกษา
ท้ัง 2 คน ไดเรียนในรายวิชาวิจัยทางเคมี ซึ่งทําวิจัยในหัวขอเรื่อง Ķผลของ pH ความเขมขน และระยะเวลา ตอ
การดูดซับตะกั่วและแคดเมียม ในน้ําท้ิงสียอมกระจูด โดยใชถานกัมมันตķ โดยมี ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว เปน
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท้ังนี้ หัวขอวิจัยดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย Ķเรื่องการใชถานกัมมันตกาก
สาคู ดูดซับตะกั่วและ แคดเมี่ยม ในน้ําท้ิงสียอมกระจูดķ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2561  โดยมี ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว เปนหัวหนา
โครงการวิจัย และ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธพงค เปนผูรวมวิจัย (อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มรภ.สงขลา) ในการทําวิจัยดังกลาวหลักสูตรไดสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรู ข้ันตอนการทําวิจัยท้ังใน
หองปฏิบัติการและการลงพ้ืนท่ีในภาคสนาม ณ ท่ีทําการกลุมสียอมกระจูด ทะเลนอย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (วันท่ี 
19 และ 21-20 พฤศจิกายน 2561) ท่ีเริ่มจากการสํารวจขอมูล การเก็บและรักษาตัวอยางน้ําท้ิงสียอม เพ่ือนําน้ํา
ท้ิงฯ มาบําบัด โดยใชสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาในหองปฏิบัติการในชวงระยะเวลาของภาคเรียนท่ี 
1/2562 ท้ังนี้ นักศึกษาไดตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณโลหะหนักดังกลาว ดวยเทคนิค F-AAS (ซึ่งเปนเครื่องมือ
วิเคราะหของศูนยวิทยาศาสตร มรภ.สงขลา) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหงานวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา
วิจัยทางเคมี และงานวิจัยท่ีรับทุนฯ ไดสําเร็จลุลวงทันเวลา และสามารถนําไปประยุกตใชในการบําบัดน้ําท้ิงสียอม
กระจูดไดจริง โดยสามารถดูดซับไอออนของตะกั่วและแคดเมี่ยมใหมีคาท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง รวมท้ังดูด
ซับสียอมใหมีลักษณะท่ีใส ไมมีสี กอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติได จนสามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยสูชุมชนโดยการบริการวิชาการงานวิจัย ภายใตโครงการ Ķการใชชุดบําบัดน้ําท้ิงสียอมโดยการใชถานกัม
มันตกากสาคูķ เมื่อวันท่ี 28-29 กุมภาพันธ 2563 จะเห็นไดวา หลักสูตรเคมี สามารถสรางนักวิจัยรุนใหมสาขา
เคมีได  
 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมนิผลความพึงพอใจท่ีมีตอการใชส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดย
สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีคะแนนเต็ม 
5 ในแตละดาน ดังตารางแสดงความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ความพึงพอใจดานตาง ๆ นักศึกษา 
คาเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมนิ 

อาจารย 
คาเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมนิ 

1. ดานส่ือ/เอกสารและอุปกรณการสอน       

 1.1  จํานวนหรอืความเพียงพอของอุปกรณ/ส่ือการเรียนการ
สอน 

3.91 มาก 4.00 มาก 
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ผลการดําเนินงาน 
 1.2  ประสิทธิภาพของอุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอน 3.90 มาก 3.80 มาก 

 1.3  ส่ือ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความชัดเจน 
เขาใจงาย 

3.99 มาก 4.00 มาก 

 1.4 หองปฏิบัติการมเีครื่องมอื/อุปกรณเหมาะสมกับสาขาท่ี
เรียน 

3.94 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

 1.5 นักศึกษาทุกคนไดใชงานส่ืออุปกรณการเรียนการสอน 3.84 มาก 4.00 มาก 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 3.92 มาก 4.08 มาก 

2. ดานการบรกิารของหองสมุด     
 2.1  เจาหนาท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในงานใหบรกิาร
คําปรึกษาดวยความสุภาพและเหมาะสม 

4.23 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

 2.2  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ 4.09 มาก 4.60 มากท่ีสุด 
 2.3  มีระยะเวลา การยมืคืนเหมาะสมกับการใหบรกิาร 4.19 มาก 4.80 มากท่ีสุด 
 2.4  เวลาท่ีใหบริการ (เปด-ปด) มีความเหมาะสม 4.13 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

a. มีท่ีนั่งจัดไวอยางเปนระเบียบ ท่ีเพียงพอ พรอม
ใหบริการ 

4.09 มาก   

 2.5  ความหลากหลายในการคนควาของส่ือการเรียนรูตาง ๆ 
เชน คอมพิวเตอรระบบอินเทอรเนต็ ทีวีดาวเทียม ส่ือ CAI 
ฐานขอมูล เปนตน 

4.01 มาก 4.80 มากท่ีสุด 

 2.6  การจัดเรียงหนังสือบนช้ันถูกตอง คนหางาย และมีแผน
ปายบอกหมวดหมูท่ีช้ันหนังสือ สะดวกตอการคนหา 

4.10 มาก 4.80 มากท่ีสุด 

 2.7  มีหนังสือ ตาํรา ผลงานทางวิชาการ วารสารและ
หนังสือพิมพท่ีครอบคลุมกับความตองการและมีความทันสมัย 

4.07 มาก 4.40 มาก 

 2.8 มีชองทางใหผูบริการแสดงขอคิดเห็น ประเมินการ
ใหบริการ 

4.16 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

 2.9 มีการฝกอบรมการใชหองสมุด 3.99 มาก 4.60 มากท่ีสุด 
 2.10 มีการเรียนรูผานระบบ e-learning 4.13 มาก 4.60 มากท่ีสุด 
 2.11 มีการฝกอบรมการสืบคน และการใชฐานขอมูลของ
หองสมุด 

4.07 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานการบริการของหองสมุด 4.11 มาก 4.65 มากทีสุ่ด 
3. ดานการบรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน   

    

 3.1 มีอาคาร หองเรียนและหองปฏิบัตกิาร ท่ีเพียงพอตอ
การเรียนการสอน 

4.14 มาก 4.40 มาก 

 3.2  มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ ท่ีสะอาด บรรยากาศ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน 

3.97 มาก 4.20 มาก 

 3.3  สภาพแวดลอมภายนอกหองเรยีน หองปฏิบัติการ
โดยรวม เชน ความสะอาด ความรมรืน่  

4.01 มาก 4.40 มาก 

 3.4  ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน 
โตะ เกาอี้ เพียงพอตอจาํนวนผูเรียน 

4.09 มาก 4.20 มาก 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 

 
          เนื่องจากผลการประเมินจากตารางขางตน เปนการประเมินในระบบจากคณาจารยและนักศึกษา โดย
สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไดดําเนินการเสร็จส้ินกอนภาคการศึกษา 
2/2562 และสงผลใหหลักสูตรเมื่อวัน 23 พ.ค. 2563 ดังนั้นหลักสูตร จึงไดเตรียมดําเนินการตาง ๆ ดังกลาว ใน
ภาคการศึกษาตอไป  
         จากตารางขางตน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจ ในขอ 3.6 และ 3.8 นอยกวาดานอื่น ๆ หลักสูตรจึงได 
นํามาพิจารณา เพ่ือเตรียมดําเนินการแจงผลประเมินท่ีไดไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก ฝายอาคารและ
สถานท่ี และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองน้ํา หองสุขา ให
ดีข้ึน (เชน ความสะอาด แสง การถายเทอากาศ) และเพ่ือปรับปรุงการเพ่ิมจํานวนจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตใน
ระบบไรสาย ตามลําดับ โดยหลักสูตรไดมอบหมายใหคณะกรรมดําเนินงานฝายอาคารและสถานท่ี (ดร.ธีรยุทธ 
ศรียาเทพ) เตรียมทําบันทึกขอความท่ีออกโดยหลักสูตร ผานความเห็นชอบจากคณบดี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แลวสงตอมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตอไป โดยหลักสูตรคาดหวังวา การประเมินจากนักศึกษาในขอ 
3.6 และ 3.8 ของรอบปถัดไป นาจะมีผลท่ีดีข้ึน 
        สําหรับผลการประเมินในดานอื่น ๆ หลักสูตรเห็นควรพิจารณาใหคณะกรรมดําเนินงานฝายตาง ๆ ของ
หลักสูตรทีไดรับมอบหมายความรับผิดชอบ นําผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ของอาจารย และนักศึกษา 
ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึง 2562 พบวาท้ังอาจารยและนักศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมใน
ระดับมาก ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 

 3.5  อาคาร หองเรียน หองปฏิบัตกิารมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.03 มาก 4.20 มาก 

 3.6  สภาพแวดลอมภายในหองน้ํา หองสุขาโดยรวม เชน 
ความสะอาด แสง การถายเทอากาศ 

3.86 มาก 4.20 มาก 

 3.7  มีส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณการศึกษาท่ีทันสมัย 
พรอมใชงานและเพียงพอตอนักศึกษา 

4.04 มาก 4.40 มาก 

 3.8 มีจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย 3.77 มาก 4.20 มาก 
ภาพรวมดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 
3.99 มาก 4.28 มาก 

4. ดานการบรกิารดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย  

    

 4.1  มีระบบการประปาท่ีเพียงพอทุกอาคาร 4.17 มาก 4.40 มาก 
 4.2  มีระบบไฟฟาท่ีมีความปลอดภัยและเพียงพอ  4.07 มาก 4.40 มาก 
 4.3  มีระบบกาํจัดของเสีย การจัดการขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 4.07 มาก 4.00 มาก 
 4.4  มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยท่ีเพียงพอและ
พรอมใชงาน 

4.00 มาก 4.00 มาก 

 ภาพรวมดานการบริการดานระบบสาธารณปูโภคและ
รักษา ความปลอดภัย 

4.08 มาก 4.20 มาก 

ภาพรวม ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 4.02 มาก   
ภาพรวมทั้งหมด 4.12 มาก 4.30 มาก 
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ผลการดําเนินงาน 

 
      อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ในปการศึกษา 2562 อยูในระดับมาก แสดงวาการ
วางแผนและการดําเนินการปรับปรุงจากปการศึกษา 2561 ท่ีผานมา เพ่ือจัดซื้อ จัดสรร และซอมแซม ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2562 ไดผลดีและเหมาะสม นอกจากนี้ จากการรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) พบวา อาจารยผูสอนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการสอน ดังนี้ 

1.  ควรมีอุปกรณชวยสอน เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร ระบบเสียง และระบบอินเตอรเน็ตรวมถึง wifi ท่ี
ใชงานไดจริงในทุกหองเรียน 

2.  ควรสนับสนุนหนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาเคมีวิเคราะห  การวิเคราะห
โดยเครื่องมือ เทคนิคสเปกโทรสโกป และเทคนิคทางโครมาโตกราฟ ในหองสมุดใหมากข้ึน 

3.  ควรสนับสนุนอุปกรณเครื่องแกวพ้ืนฐานสําหรับใชในหองปฏิบัติการ และควรบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีมีอยู
เดิมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องมือดังกลาวท่ีมีอยูใชมาแลวเปนเวลานาน 

4.  ควรนําโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในการสอน เชน ChemOffice และใชส่ืออิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ีสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจไดงายข้ึน เชน คลิปวีดีโอ จาก YouTube หรือเตรียมการสอน
แบบออนไลนท่ีใช Google Classroom โดยผานรูปแบบของ Zoom, Meet Hang Out เปนตน   
 
การนําไปปฏบิตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
        จากผลการดําเนินงานท่ีตอเนือ่งในปการศึกษา 2561 ในการขอแจงซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน เครื่อง       
Voltammograph เครื่อง Vacuum pump  และเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer จนไดรับอนุมัติ
งบประมาณในการซอมจากคณะฯ และไดดําเนินการซอมเครื่องดังกลาว จนแลวเสร็จในภาคเรียนท่ี 2/2562 นั้น 
ทําใหหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชาได  สงผลให
นักศึกษามีทักษะในการใชเครื่องมือเหลานี้เพ่ิมข้ึน  
        การปรับปรุงใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนใหเหมาะสม และเพียงพอ พรอมใชงานเหลานี้ สงผลใหการ
เรียนการสอนในรายวชิาตาง ๆ  และการทําโครงงานวิจัย มีความถูกตอง แมนยํา กาวทันตอเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
ทําใหผลการประเมินภาพรวมท้ังหมดของนักศึกษา ปการศึกษา 2562 และ 2561 จะอยูในเกณฑระดับท่ีเทากัน 
แมวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาป
การศึกษา 2561 ก็ตาม ท้ังนี้ เนื่องจากจํานวนอุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในการเรียนการสอน ยังมี
ปริมาณไมเพียงพอตอการใชงาน ดังนั้นหลักสูตรจึงไดดําเนินการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากคณะ ในการ
จัดหาอุปกรณทางเคมีเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในป 2563 (ระหวาง เมย.-พค. 2563) หลักสูตร ไดเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาและกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ
ครุภณัฑวิทยาศาสตรเพ่ิม จํานวน 11 โครงการ เพ่ือรองรับความพรอมในดานอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
สําหรับหองปฏิบัติการเคมี หองเรียน หองเครื่องมือกลาง หองวิจัยสาขาเคมี ประจําอาคารเรียน 64 โดยเสนอช่ือ
คณาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหคณะ และมหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คําส่ังท่ี 1272/2563 ลงวันท่ี 

ความพึง
พอใจ 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

คาเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมนิ 

คาเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมนิ 

คาเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมนิ 

คาเฉลี่ย ผลการ
ประเมนิ 

นักศึกษา 4.23 มาก 4.17 มาก 4.30 มาก 4.02 มาก 
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

4.25 มาก 4.46 มาก 4.54 มากท่ีสุด 4.30 มาก 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
19 พค. 2563) ท้ังนี้ หลักสูตรไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาและกําหนด
ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรตาง ๆ ไว และไดสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ท้ังหมด ไปยัง
คณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินงานไปตามข้ันตอนตอไปจนแลวเสร็จ  
          จากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาหลักสูตรไดมีระบบการวางแผนและการดําเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพตามสภาวการณ ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรในปการศึกษา 2563 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรและโปรแกรมวิชาจึงไดรวมกันประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมี
จุดมุงหมาย ดังนี้ 

1. ดานส่ือ/เอกสาร และอุปกรณการเรียนการสอน  เพ่ือใหมีส่ือโสตทัศนูปกรณ ทุกหองเรียน เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เปนตน  

2.  ดานการบริการของหองสมุด เพ่ือใหนักศึกษามีการคนควาขอมูลอยางอิสระ ทันสมัย และมีการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 อยางสมบูรณ 

3.  ดานการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมสภาพหองเรียนและ
อุปกรณพ้ืนฐานตาง ๆ ใหมีสภาพพรอมใชงาน มีบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยอาจมีการ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนชวยกันสอดสองดูแลตามหองเรียนตาง ๆ 

4. ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เพ่ือใหมีระบบไฟฟาตามอาคาร  
ตาง ๆ ท่ีสวางเพียงพอ เหมาะแกการอานหนังสือหรือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมถึงระบบน้ําประปา การกําจัดขยะ
ของเสีย อุปกรณปองกันอัคคีภัย และกลองวงจรปด ตามจุดตาง ๆ เพ่ือความสะดวกสบาย และเพ่ิมความ
ปลอดภัยใหมากข้ึน 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความรวมมือ
ของคณะในการดําเนินการจดัทําแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไดจัดทํารวมกับ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การดําเนินการ (D) 
 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบ
ท้ังสองสวนกอนเสร็จส้ินภาคการศึกษา 2/2562 
การประเมินการดําเนินการ (C) 
          จากผลการประเมินภาพรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา พบวาความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ตางอยูในระดับมาก คิดเปน 4.30 และ 
4.12 คะแนน ตามลําดับ แสดงวาการวางแผนและการดําเนินการ ท่ีปรับปรุงจากปการศึกษา 2561 เพ่ือจัดซื้อ 
จัดสรร และซอมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2562 ท่ีผานมาไดผลดี 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
          แมวาผลการประเมินการดําเนินงานภาพรวมของหลักสูตรจะอยูในเกณฑระดับมาก แตเพ่ือใหการพัฒนา
ในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง หลักสูตรจึงควรมุงเนนความสําคัญในการดําเนินการบริหาร
จัดการใหมีความพรอมในดานตาง ๆ ท้ังทางกายภาพ ดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยี ดานการใหบริการ โดยเฉพาะ
เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีรองรับการเรียนการสอนและสามารถเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษา รวมท้ังการ
สงเสริมใหมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง โดยจําเปนตองมีการประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงเพ่ือกระตุนให
คณะ เห็นถึงความสําคัญในส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีชวยทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

6.1-0-1 รายงานการประชุม 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-0-3 การจัดซื้อเครื่องมือเพ่ิมเติม 
6.1-0-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

9   

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตผุลที่ได 
         เนื่องจากหลักสูตรไดมีการติดตามการดําเนินงานท้ังภายใน และภายนอกหลักสูตร (เชน คณะฯ ศูนยวิทย
ฯ เปนตน) ของมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่องตามแผนงานท่ีวางไว รวมท้ังหลักสูตรสามารถติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก (หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) ได ทําใหหลักสูตรสามารถปรับปรุงและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในปท่ีผานมา และทําให
นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ไดบรรลุผลในป 2562  
 
 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 6.1 
         จากผลการดําเนินงานในป 2562 แสดงใหเห็นวาหลักสูตรไดมีระบบการวางแผนและการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรมีการวางแผน การดําเนินการ การประเมินการดําเนินการ และสงผลใหมีการนําไป
ปฏิบัต ิและแกปญหาได จึงทําใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน  
 

จุดแข็ง  
        หลักสูตรรวมกับคณะ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดของเครื่องมือท่ีไม
เพียงพอ รวมท้ังชํารุด โดยหลักสูตรสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกได ทําใหหลักสูตรสามารถ
ปรับปรุงและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในป 2562 นอกจากนี้ผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรท่ีผานมาสามารถสรางผลงานวิจัยจากอาจารยและนักศึกษาท่ีนําออกเผยแพรผลงานใน
เวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติได รวมท้ังสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาส่ิงแวดลอม
ของชุมชนได ตลอดจนหลักสูตรสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมแกนักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปท่ี 4 โดยการเขารวมการ
ทําวิจัยกับอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับทุนวิจัยระดับชาติ โดยฝกใหนักศึกษามีประสบการณในการทําวิจัยเชิง
บูรณาการจากหองปฏิบัติการ สูการนําไปใชประโยชนแกชุมชนได 
 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
    1.  การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจดัหาและพัฒนาหองปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ัง
ในดานความทันสมัยของอุปกรณ และคอมพิวเตอร  
 2.  หลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทางอีกหลายเครื่อง เชน เครื่องแกสโครมาโตกราฟ และเครื่อง
นิวเคลียรแมกเนติกสเปโตรสโกป เปนตน  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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 3. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณา
เพ่ือดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ 

 
1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 
ขอคิดเห็นหรือสาระทีไ่ดรับจาก
การเสนอแนะจากผูประเมนิ 

 
 

ความเหน็ของประธานหลักสูตร
ตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ
การเสนอแนะ 

 

การนําไปดําเนนิการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
 
การประเมนิจากผูที่สาํเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

ขอวิพากษทีส่ําคญัจากผลการ
ประเมนิ 

อยากใหมีการศึกษาดูงานในหองปฏิบัติการในหนวยตาง ๆ ใหมากข้ึน 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมนิ 

ควรดําเนินการการศึกษาดูงานในหองปฏิบัติการในหนวยตาง ๆ ใหมากข้ึน 

ขอเสนอการเปลีย่นแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมนิ 

จัดใหนักศึกษาไดดูงานในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมสีวนเกี่ยวของ  
 
กระบวนการประเมิน การประเมินไดดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานท่ี

นักศึกษาฝกงาน 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดแข็ง ตรงตอเวลา ทํางานท่ีไดรับมอบหมายได 
ควรเพ่ิมทักษะดานการคนควาหาความรู ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ
ทางดานการคํานวณทางเคมีวิเคราะห 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากข้ึน รวมท้ังทักษะ
ทางดานการคํานวณทางเคมวีิเคราะหควรฝกใหนกัศึกษามคีวามชํานาญมาก
ข้ึน  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

เนนการฝกการใชภาษาอังกฤษสําหรับการคนควางานวิจัยทางเคมี สัมมนา
ทางเคมี ทักษะทางดานการคํานวณทางเคมีวิเคราะหควรฝกใหนักศึกษามี
ความชํานาญมากข้ึน โดยอาจารยผูสอนอธิบายตัวอยาง พรอมทั้งให
นักศึกษาฝกฝนการคํานวณใหมากข้ึน 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมวดที่ 7 การเปลีย่นแปลงที่มผีลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผาน
มา 

ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงตามนโยบายของคณะท่ีจะมีการเปด
หลักสูตร คบ.เคมี  จึงมีการปรับเปล่ียนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร สงผลทําใหการคงอยูในปการศึกษา 2562 ลดลง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) 
ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่
ผานมา 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีการเปดหลักสูตรในสาขาท่ีใกลเคียงกันมาก
ข้ึนในสถาบันการอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรีได จึงมีผลกระทบตอปริมาณนักศึกษาซึ่งไม
เปนไปตามแผน 

 
หมวดที่ 8 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

1. แผนปฏบิัติการประจาํป 2562 
    แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
แผนปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 

ปการศึกษา 2563 
 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 

2.ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพฒันาหลักสตูร 
แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม

สามารถดําเนนิการไดสําเร็จ 
วิ พ า ก ษ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ค มี 
ห ลัก สูตรปรับปรุ ง 
พ.ศ.2564 

25 มีนาคม 2563 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามแผน 
 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการพฒันา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 
1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีมีงานทําท่ีตรงกับสาขาวิชา รวมท้ัง
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการทํางานในระดับมาก 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีผลงานตีพิมพ 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการดาํเนนิงานของหลักสูตร 
4. อาจารยมีสัมพันธภาพท่ีดีกับนกัศึกษา มีระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษาท่ีดี 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมอตัราการสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกาํหนด 
2. สงเสริมใหผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และมคุีณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ คําแกว   
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาพรรณ คงเย็น   
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
3. อาจารยนนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ   
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
4. อาจารยชนรรค พงศอาทิตย   
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
5. อาจารย ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ  
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
 
ประธานหลักสูตร : อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ  (รองคณบดีฝายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนมุัติ  เดชนะ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
    ลายเซน็: ___________________________วันท่ีรายงาน : 8 มิถุนายน 2563 
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สรุปผลการประเมนิคณุภาพ 
 
 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ
ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงช้ี 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารการจดัการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ 
         ปรญิญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีดํารง
 ตําแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 
ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2562  สามารถสรปุผลการดําเนินงานได ดังนี้ 

 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมนิตามองคประกอบ (สกอ.) 
องคประ 
กอบที ่

ช่ือองคประกอบ คะแนนประเมนิตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกาํกับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.91 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 

4 อาจารย 3.48 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.00 ดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลีย่ขององคประกอบที่ 2 –6 3.86 ดี 

หมายเหตุ   
1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉล่ียของแตละตัวบงช้ีขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา  
 

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

 
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมนิตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลพัธ (% หรือ สดัสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 4.60 
  

4.83 4.83 
  

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  รอยละ 70  
100x100 

รอยละ 100 5.00 
100 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 4 ขอ  3 ขอ 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 4 ขอ  4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 4 ขอ  3 ขอ 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 4 ขอ  3 ขอ 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2   (5.00+3.33+5.00)/3=4.44 4.44 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละ 60 3x100 รอยละ 60 5.00 

3.87
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมนิตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลพัธ (% หรือ สดัสวน) 

ตัวหาร 

5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละ 60 
2x100 

รอยละ 40 3.33 
5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 รอยละ 30 
1.6x100 

รอยละ 32 5.00 
5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 4 ขอ  3 ขอ 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 4 ขอ  4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 4 ขอ  4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
4 ขอ 

 
3 ขอ 

 
3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 รอยละ 100 
100 x5 

รอยละ 100 5.00 
100 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 4 ขอ  4 ขอ 4.00 

คะแนนเฉลีย่ของตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 2 – 6 3.86 

ผลการประเมิน ดี 

 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
องคประ 
กอบที ่

คะแนนผาน 
จํานวนตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได/
ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉล่ีย
ของทุกตวับงช้ี

ใน
องคประกอบท่ี 

2 - 6 

2 - - 
2.1, 
2.2 

 4.91 
ดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - -  3.33 ดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -  3.48 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
-  4.00 

ดี 

6 1 - 6.1 -  4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

 ผลการประเมิน        3.86 ดี 
หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
 

3.87

3.87



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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รายงานผลการวิเคราะหจดุแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพฒันา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
จุดแข็ง 
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติท้ังดานคุณวุฒิการศึกษาท่ี
ตรงและครอบคลุมทุกสาขา สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 40 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผลงานวิชาการในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มีระบบการดูแลนักศึกษาแรกเขาท่ีดี  
6. ระบบอาจารยท่ีปรึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีโครงการเสริมทักษะเพ่ิมเติม ทําใหนักศึกษาแสดงผล
งานสูภายนอกได 
7. มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดี 
8. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีงานทํามากกวารอยละ 90 
9. บัณฑิตสวนใหญทํางานตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ.1) รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ 
11. หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร  
12. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู 
14. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในและนอก
หองเรียน 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกวางระบบผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีสอดคลอง
กับรายวิชาท่ีสอนในทุกสาขา 
16. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
17. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย และการบริการวิชาการทาง
สังคม ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในกระบวนการวิจัยท่ีมากข้ึน 
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกประเมินผูเรียนท่ีมีความชัดเจน ครบถวน
เหมาะสมทุกกระบวนการ 
19. ในระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน
เพ่ือปรับปรุงทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสมบูรณ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และเรียนตอปริญญาเอกมากข้ึน 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ควรสนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสูตรศึกษาตอในระดับปรญิญา
เอกเพ่ิมมากข้ึน 
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ควรสนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่องเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจาํหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
5. ควรกระทําอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบการดูแลใหดีย่ิงข้ึน 
6. มหาวิทยาลัยมีการจดัอบรมทักษะ ความรู บทบาทการเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยางตอเนื่องทุกรุน 
7. ดูแล ใสใจ ถามไถนักศึกษาใหสม่ําเสมอและเปนระยะเพ่ิมข้ึน 
8. เนนความรูและทักษะทางเคมี ท่ีสามารถใชในการทํางานใหมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามัน่ใจ และเขาสูการทํางาน
ท่ีตรงสาขามากข้ึน 
9. สรางแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนาํสูการปรับปรุงเนือ้หารายวิชาใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรทุกวงรอบ 5 ป 
10. หลักสูตรควรมีการกาํกับใหอาจารยผูสอนใชวิธกีารและเครื่องมอืท่ีหลากหลายในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัศึกษาท้ัง 5 ดาน ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีและมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีมกีารดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
12. หลักสูตร สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดของเครื่องมือ และอุปกรณการสอนท่ีไม
เพียงพอ แตสามารถทําใหเกิดผลงานวิจัยท่ีนําออกเผยแพรผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติ แ ละระดับ
นานาชาติได รวมท้ังสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนได ตลอดจน
หลักสูตรสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมแกนักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปท่ี 4 โดยการเขารวมการทําวิจัยกับอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีไดรับทุนวิจัยระดับชาติ โดยฝกใหนักศึกษามีประสบการณในการทําวิจัยเชิงบูรณาการจาก
หองปฏิบัติการ สูการนําไปใชประโยชนแกชุมชนได 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. สงเสริมและหาแนวทางใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยใหมากข้ึน 
2. การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกตอเนือ่ง สม่ําเสมอ 
3. เสริมความรูในรายวิชาแคลคูลัส 1 
4. ควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน เชน การทํา Road Show ใน
สถานศึกษาตาง ๆ การเขารวมประชาสัมพันธหลักสูตรใน SKRU open house การปรับปรุงเวปไซตคณะใหมี
ความทันสมัยของขอมูลมากยิ่งข้ึน 
5. เพ่ิมระยะเวลาการเรียนปรับพ้ืนฐาน และการทบทวนบทเรียนกอนสอบ ในรายวิชาแคลคูลัส 1 
6. ควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาป 1 ในระหวางเรียนเทอมแรก
ของการศึกษา เพ่ือชวยในการปรับตัวทางดานการเรียน 
7. การสงเสริมใหนักศึกษาทบทวน ศึกษา คนควาดวยตนเองใหมากข้ึน 
8. กระตุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัยใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหมีการจบการแผนมากข้ึน 
9. หลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
10. หลักสูตรควรสงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการติดตามผลการนําไปใชประโยชนใหมากข้ึน 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกประเมินผูเรียนท่ีมีความชัดเจน ครบถวน
เหมาะสมทุกกระบวนการ 
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12. การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดหาและพัฒนาหองปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังใน
ดานความทันสมัยของอุปกรณ และคอมพิวเตอร  
13. หลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทางอีกหลายเครื่อง เชน เครื่องแกสโครมาโตกราฟ และเครื่องนิวเคลียร
แมกเนติกสเปโตรสโกป เปนตน  
14. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
1. ปรึกษาหารือสาเหตุท่ีทําใหคะแนนความพึงพอใจลดลง 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานวิชาหลัก ใหมีความตอเนื่องในระหวาง
ภาคการศึกษา 
3. ปลูกฝงและสรางบรรยากาศใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน เพ่ือใหอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จ
ของนักศึกษาดีข้ึนอยางตอเนื่องตอไป  
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