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คำนำ 
 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม คณะวิทยาศาสตรSและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคS เพื่อ 1) ใหRมีระบบและกลไกการดำเนินงานตาม
ระบบที่กำหนดไวRอย[างต[อเนื่องนำไปสู[การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  2) ใหRทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สำหรับเปbน
ขRอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปGถัดไป และ 3)  ใหRมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขRอมูลพื้นฐานที่จำเปbนและ
ถูกตRอง สำหรับการส[งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสมต[อไป 
  สาระสำคัญประกอบดRวย บทสรุปผูRบริหาร บทนำ ขRอมูลเบื้องตRนของหน[วยงาน  ผลการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดำเนินงานดRานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติทั้ง 6 องคSประกอบ 14 ตัวบ[งชี้ ช[วงเวลาที่รายงานสำหรับตัวบ[งชี้นับ
ตามปGการศึกษา 2561 เปbนช[วงการดำเนินงานระหว[างวันที ่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2562                
รวมถึงขRอมูลอื่น ๆ ที่เปbนประโยชนSต[อการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรSม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ตามวัตถุประสงคSของการจัดทำรายงานผลการดำเนินพบว[ามีค[าเฉลี่ย 3.68 คะแนน  โดยรวมอยู[ในระดับ ดี ทั้งน้ี
หลักสูตรไดRรับการร[วมมืออย[างดียิ ่งจากคณาจารยSและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหลักสูตร ใหR
บรรลุผลสำเร็จตามเปkาหมายสำหรับตัวบ[งช้ีท่ีไม[สามารถบรรลุผลในปGน้ีหลักสูตรจะร[วมกันหาแนวทางการพัฒนาพรRอม
ทั้งนำขRอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชRในการพัฒนาการดำเนินงานใหRมีคุณภาพอย[าง
ต[อเน่ือง 
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บทสรุปสำหรับผู4บริหาร 

  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปbนหลักสูตรที่ไดRมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 
เพื่อใหRสอดคลRองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  มีอาจารยSประจำ
หลักสูตรจำนวน 5 คน และอาจารยSประจำหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอมซึ่งมี
ศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหRนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคSของ
หลักสูตร ทางดRานบริการวิชาการ  อาจารยSประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม มีเครือข[ายกับสถาบัน
ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหRกับทRองถิ่นอย[างต[อเนื่อง ในส[วนของนักศึกษาไดRจัดโครงการ
ศึกษาดูงานและใหRนักศึกษาไดRออกฝsกปฏิบัติจริงในรายวิชาต[าง ๆ กับสถานที่ฝsกประสบการณS และปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกทRองถิ่น อาจารยSประจำหลักสูตรร[วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
เตรียมความพรRอมใหRแก[นักศึกษาก[อนท่ีนักศึกษาจะออกฝsกประสบการณSวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการต[าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในส[วนของการใหRคำปรึกษาอาจารยSประจำหลักสูตร
ร[วมกับอาจารยSที่ปรึกษาและอาจารยSผู Rสอน ใหRคำแนะนำดRานวิชาการและการดำเนินชีวิตมีช[องทางในการติดต[อ
หลากหลายช[องทางเพ่ือใหRเขRาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต[อมากท่ีสุดโดยเนRนการใชRเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการ
พบปะพูดคุยในโอกาสต[าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรูRและทักษะต[าง ๆ ที่ไดRจากการเรียนการสอน มา
จัดโครงการบริการวิชาการใหRกับหน[วยงานในทRองถิ่น ซึ่งสอดคลRองกับแนวทางการจัดการเรียนรูRในศตวรรษที่ 21 เช[น 
โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลRอม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการใชRเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหSทางสิ่งแวดลRอม เปbนตRน เพื่อเปtดโลกกระทัศนSใหRกับนักศึกษา 
รวมถึงโครงการที่เกี่ยวขRองกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เช[น โครงการสัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดลRอมและอนุรักษS
เมืองเก[า นอกจากนี้ยังมีโครงการส[งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสรRางลักษณะการเปbนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ 
และการส[งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
 

  ดRานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูRเรียน  อาจารยSประจำหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรใหR
สอดคลRองกับแนวทางการจัดการเรียนรูRในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนRนผูRเรียนเปbนสำคัญ ซึ่งมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื ้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถRวนตามขั้นตอนในดRานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูR  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม มีหRองเรียนและอุปกรณSการเรียนการสอนเพียงพอกับ
จำนวนนักศึกษา มีหRองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรS มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอย[างงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ 
และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปtดโอกาสใหRนักศึกษา อาจารยSตลอดจนผูRที่สนใจไดRมา
ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูRเก่ียวกับสาระความรูRต[าง ๆ ของหลักสูตร 

 

 



V หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล;อม 
คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค*ประกอบท่ี จำนวนตัวบZงช้ี 
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผZาน/ไมZผZาน ผZาน/ไมZผZาน 

1. การกำกับมาตรฐาน 1 ผ"าน หลักสูตรได4มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 2 4.30 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.33 ดี 
4. อาจารยS 3 3.41 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูRเรียน 4 3.75 ดี 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูR 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.68 ดี 
 
 
จุดเดZนและแนวทางเสริม 
1. มีการวางระบบอาจารยSผูRสอนตามความเชี่ยวชาญ ส[งผลใหRนักศึกษามีการทำงานวิจัยที่มีความทันสมัยและมีความรูR
ความเขRาใจท่ีลุ[มลึกมากข้ึน  
2. ส[งเสริมใหRอาจารยSประจำหลักสูตรทำผลงานวิชาการตีพิมพSมากข้ึน 
3. หลักสูตรควรทำแผนอัตรากำลังเพ่ือส[งเสริมใหRอาจารยSไปเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. หลักสูตรควรสนับสนุนการทำตำแหน[งทางวิชาการของอาจารยSประจำหลักสูตร เพ่ือสรRางความเขRมแข็งใหRหลักสูตร 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. อัตราการจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดยังอยู[ในเกณฑSต่ำ 
2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูRไม[เพียงพอและทันสมัย ส[งผลต[อการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยจบนักศึกษา 
3. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรSนRอย ทำใหRนักศึกษาถอนรายวิชาแคลคูลัสสูง 
4. หลักสูตรควรมีมาตรการกระตุRนกำหนดใหRนักศึกษาส[งเล[มวิจัยใหRเปbนไปตามกำหนดการของหลักสูตร 
5. ผลการเรียนในรายวิชาที่มีความผิดปกติ เช[น วิชาแคลคูลัส และเคมีวิเคราะหS มาวางแผนเตรียมความพรRอมของ
นักศึกษา เพ่ือใหRนักศึกษาสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
6. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันใหRนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
7. หลักสูตรร[วมกับคณะวางแผนซื้ออุปกรณSที่จำเปbนและทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอเพื่อส[งเสริมการเรียนรูRใหRกับ
นักศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลCอม 

คณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ปHการศึกษา 2562 
 
 

หมวดท่ี 1 ขCอมูลท่ัวไป 
 

1. ขCอมูลท่ัวไป  

1.1 หลักสูตร  25491641100862 

1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

    ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลCอม 
    ช่ือหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Environmental Management 

    1.3 ประวัติความเปjนมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดBเริ่มดำเนินการ
เรียนการสอนมาตั้งแตMปOการศึกษา 2538  และที่ผMานมามีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปOการศึกษา 2543 และคร้ัง
ตMอมาในปOการศึกษา 2549 โดยเปZนหลักสูตรที่มีนักศึกษาใหBความสนใจเขBารับการศึกษาอยMางตMอเนื่องทุกปO และบัณฑิต
ของหลักสูตรไดBรับการยอมรับจากหนMวยงานที่เกี่ยวขBองเปZนอยMางดี โดยในระยะที่ผMานมาทางโปรแกรมวิชาไดBติดตาม
ประเมินผลการใชBหลักสูตรอยMางตMอเน่ือง ไดBแกM แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต  

เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสรBางขององค=กรและหนMวยงานของรัฐที่เกี่ยวขBองดBานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอม และสถานการณ=การเปลี่ยนแปลงดBานสิ่งแวดลBอมในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นเพื่อใหBหลักสูตร
วิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอมเปZนหลักสูตรที่มีคุณภาพและทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ=ป`จจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา
สามารถนำความรูBที่ไดBรับไปประยุกต=ใชBในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันไดBอยMางมีประสิทธิภาพ และรักษา
ความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม  คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตMอมา
ในปO พ.ศ.2559 ไดBมีการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลBอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 
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2. ผลการปรับปรุงตามขCอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปHท่ีผmานมา 

ขCอสังเกตและขCอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขCอเสนอแนะ 
1. หลักสูตรควรมีมาตรการ กระตุBน กำหนดใหBนักศึกษา

สMงเลMมวิจัยใหBเปZนไปตามกำหนดการของหลักสูตร 
ภายหลังการสอบโครงรMางวิจัยแลBวเสร็จในรายวิชาวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอมในช้ันปOท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1
หลักสูตรไดBมีมาตรการปรับแผนการเรียนรายวิชาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม จากเดิมในช้ันปOท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
เปZนในช้ันปOท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  เพ่ือขยายระยะเวลาการทำ
วิจัย และมีแผนการสอบโครงรMางวิจัย การสอบรายงาน
ความกBาวหนBางานวิจัย และการสอบจบวิจัยเพ่ือกระตุBน
การดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาช้ันปOท่ี 3 

2. นำผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีความผิดปกติ เชMน วิชา
แคลคูลัส และเคมีวิเคราะห= มาวางแผนการเตรียม
ความพรBอมของนักศึกษา เพ่ือใหBนักศึกษาสามารถ
เรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

จัดใหBมีการสอนเสริมทักษะทางคณิตศาสตร=และเคมีแกM
นักศึกษานอกช้ันเรียน  

3. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันใหBนักศึกษา
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

การจัดประชุมเพ่ือทบทวนการผลักดันใหBนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา  

4. หลักสูตรรMวมกับคณะวางแผนซ้ืออุปกรณ=ท่ีจำเปZน
และทันสมัย และมีจำนวนท่ีเพียงพอ เพ่ือสMงเสริม
การเรียนรูBใหBกับนักศึกษา 

จัดทำแผนครุภัณฑ=ตามข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม                                                                                                                                                                
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 

  
 

 
3. อาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร 
   3.1 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปBที่จบ 

1 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู/รอบ 

อาจารย3 - วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม 
- วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล/อม) 
 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล/าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 

2553 
2543 

 
2539  

2 ผศ.ขวัญกมล 
ขุนพิทักษ3 

ผู/ชSวยศาส 
ตราจารย3 

-วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล/อม) 
-ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร3) 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2540 
 
2536  

3 นางสาวนัดดา   
โปดำ 

อาจารย3 - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล/อม) 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2546 

4 นางสาวหิรัญวดี 
สุวิบูรณ3 

อาจารย3 - วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล/อม) 
- วท.บ.(ศึกษาศาสตร3เคมี) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2549 
2541 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร 

อาจารย3 - วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม) 
- วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2552 
2549 
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 3.2 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดป̀จจุบัน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปBที่จบ 

1 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู/รอบ 

อาจารย3 - วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม 
- วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล/อม) 
 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล/าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 

2553 
2543 

 
2539  

2 ผศ.ขวัญกมล   
ขุนพิทักษ3 

ผู/ชSวยศาส 
ตราจารย3 

-วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล/อม) 
-ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร3) 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2540 
 
2536  

3 ดร.สายสิริ  
ไชยชนะ 

อาจารย3 - Ph.D. ( Environmental 
  Sciences) 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร3พอลิเมอร3) 
- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล/อม) 

- University of East Anglia 
 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2560 
 

2545 
2542 

4 นางสาวนัดดา   
โปดำ 

อาจารย3 - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล/อม) 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2546 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร 

อาจารย3 - วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม) 
- วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล/อม) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

2552 
2549 

 
 
4. อาจารยFผูCสอน  
 4.1 อาจารย=ประจำ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
1) ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ= วท.ม. การจัดการส่ิงแวดลBอม 4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 

4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลBอม 
4454205 การวิเคราะห=และประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 
4453210 การกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4453204 การจัดการทรัพยากรปiาไมBและสัตว=ปiา 
4454602 การฝjกประสบการณ=ทางวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
2) ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูBรอบ วศ.ด. วิศวกรรมส่ิงแวดลBอม 4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 
4453215 มลพิษทางอากาศ 
4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห= 
4453301 การวิเคราะห=คุณภาพน้ำ 
4454602 การฝjกประสบการณ=ทางวิทยาศาสตร=ฯ 

3) ดร.สายสิริ ไชยชนะ  Ph.D. Environmental 
Sciences 

4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4454501 สัมมนาวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะห=ทาง
ส่ิงแวดลBอม 
4453306 เคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห=ทาง
ส่ิงแวดลBอม 
4452104 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม  
4451102 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4452107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร=ฯ 
4452105 เคมีส่ิงแวดลBอม 
4453213 การวิเคราะห=และประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 
4454602 การฝjกประสบการณ=ทางวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 

4) อาจารย=นัดดา  โปดำ วท.ม. การจัดการส่ิงแวดลBอม 4454601 การเตรียมฝtกประสบการณ3ทาง
วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม 
7000390 การเตรียมความพร/อมสหกิจศึกษา 
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อม 
4452106 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล/อม 
4452105 เคมีสิ่งแวดล/อม 
4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 
4453104 วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อมของดิน 
4454602 การฝtกประสบการณ3ทางวิทยาศาสตร3ฯ 
4453104 วิทยาศาสตร3สิ่งแวดล/อมของดิน 
4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม  
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
5) อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร วศ.ม. วิศวกรรมส่ิงแวดลBอม 4453207 การจัดการทะเลสาบสงขลา 

4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4453205 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ̀�ง 
4454602 การฝjกประสบการณ=ทางวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 

6) ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 
  

Ph.D. Civil and 
Environmental 
Engineering 

4454205 การวิเคราะห=และประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 
4453310 เทคโนโลยีสะอาด 
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะห=ทาง
ส่ิงแวดลBอม 
4452104 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 
4453306 เคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห=ทาง
ส่ิงแวดลBอม 
4452107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 
4452105 เคมีส่ิงแวดลBอม 
4453213 การวิเคราะห=และประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 
4454602 การฝjกประสบการณ=ทางวิทยาศาสตร=
ส่ิงแวดลBอม 

7) อาจารย=สายใจ เพชรคงทอง กศ.ม. คณิตศาสตร= 4571401 แคลคูลัส 1 
8) อาจารย=จิราภรณ= กวดขัน วท.ม. สถิติ 4571411 แคลคูลัส 1 

4581111 หลักสถิติ 
9) ดร.ปุรินทร จันทร=เลิศ Ph.D. Condensed Matter 

Physics 
4131007 ฟáสิกส=พ้ืนฐาน 

10) อาจารย=นวรัตน= สีตะพงษ= วท.ม. ธรณีฟáสิกส= 4131005 ฟáสิกส=พ้ืนฐาน 
11) ผศ.วัฒนา เดชนะ วท.ม. ฟáสิกส= 4131008 ปฏิบัติการฟáสิกส=พ้ืนฐาน 
12) ผศ.ดร.จารุวรรณ คำแกBว   Ph.D. Environmental 

Chemistry 
4212201 เคมีวิเคราะห= 1 
4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห= 1 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 
4211109 เคมี 2 
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
13) ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ปร.ด. เคมีอินทรีย= 4211108: ปฏิบัติการเคมี1 

4212511 เคมีอินทรีย=พ้ืนฐาน 
14) อาจารย=ชนรรค= พงศ=อาทิตย= วท.ม. เคมีอนินทรีย= 4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 

4211109 เคมี 2 
15) ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร= ปร.ด. เคมีวิเคราะห= 4212201 เคมีวิเคราะห= 1 

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห= 1 
16) ดร.ธีรยุทธ= ศรียาเทพ ปร.ด. เคมีประยุกต= 4211107 เคมี 1 
17) อาจารย=นรารัตน= ทองศรีนุMน วท.ม. เคมีวิเคราะห= 4211107 เคมี 1 
18) อาจารย=อรนุช สุขอนันต= วท.ม. วิทยาศาสตร=ชีวภาพ 4331107 ชีววิทยา 1 
19) ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ วท.ม. นิเวศวิทยา 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
20) ดร.อัจฉรา เพ่ิม ปร.ด. จุลชีววิทยา 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
21) อาจารย=วีรยุทธ ทองคง วท.ม. กีฏวิทยา 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
22) อาจารย=วันฉัตร จารุวรรณโน ศ.ม. เศรษฐศาสตร= 4453105 เศรษฐศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 

4453103 เศรษฐศาสตร=ส่ิงแวดลBอม 
23) ผศ.ชาญวิทย= จันทร=อินทร= น.ม. นิติศาสตร= 4454101 กฎหมายส่ิงแวดลBอม  
24) อาจารย= ดร.อารยา สุขสม น.ด. นิติศาสตร= 4454101 กฎหมายส่ิงแวดลBอม 
25) อาจารย=ศักด์ิชาย คงนคร วท.ม. การจัดการทรัพยากร

ดิน 
4454204 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร=และการ
สารวจระยะไกลดBานส่ิงแวดลBอม 

26) อาจารย=ภัทริยา สังข=นBอย ศศ.ม การจัดการท่ัวไป 3562201 การสรBางธุรกิจใหมMและการเปZน
ผูBประกอบการ 

27) อาจารย=อิบรอฮิม ย่ีสุMนทรง ศศ.ม พลศึกษา 1103254 ผูBนันทนาการและการอยูMคMายพักแรม 
28) ผศ.ดร.ปçองศักด=ิ ทองเน้ือแข็ง ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย= 
3623117 การเดินปiาและการทMองเท่ียวแบบ 
ผจญภัย 

29) ผศ.ณฐมน เสมือนคิด กศ.ม. การบริหารการศึกษา 5074409 เคร่ืองด่ืม 
30) ผศ.ณิศา มาชู วท.ม. การเพาะเล้ียงสัตว=น้ำ 5061107 การเพาะเล้ียงสัตว=น้ำเบ้ืองตBน 
31) อาจารย=สุปราณี ชอบแตMง ศศ.ม. พัฒนสังคมศาสตร=  GEH0401 วิถีลุMมน้ำทะเลสาบสงขลา 
32) อาจารย=มณี อินทพันธ= ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เปZนภาษานานาชาติ 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกป̀จจุบัน 

33) ดร.เพชร รองพล  ปร.ด. ศึกษาศาสตร= GESH201 ทักษะชีวิต 
34) ดร.ปáยะนุช พรประสิทธ์ิ ปร.ด. การจัดการ GEH0401 วิถีลุMมน้ำทะเลสาบสงขลา 
35) Tatik Ekawati B.A. Malay  GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร  
36) อาจารย=โสภิดา ขาวหนูนา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เปZนภาษานานาชาติ 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
37) อาจารย=สุดารัตน= จงบูรณสิทธ์ิ ศศ.ม. การสอนภาษาจีน GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
38) อาจารย=สุดารัตน= วงศ=กระจMาง M.A. Teaching Chinese to 

Speakers of Other 
Languages 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

39) อาจารย=วัชราภรณ= พัทคัน วท.ม. แพทย=แผนไทย
ประยุกต= 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

40) ผศ.สารภี จุลแกBว วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

41) อาจารย=สุกานดา จันทวี อ.ม. บรรณารักษศาสตร=และ
สารนิเทศศาสตร=  

GESC405 นักคBนควBาขBอมูล 

42) อาจารย=กฤษณ= พุทธกูล ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัติ GESH203 มนุษย=กับความงาม 
43) อาจารย=ขวัญดาว ปá�นทอง

พันธุ= 
ศศ.ม. สังคมศึกษา GEH0409 วิถีอาเซียน 

44) ดร.ธิวาริ โอภิธากร ปร.ด. การจัดการส่ิงแวดลBอม GESS304 ศาสตร=พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
45) อาจารย=จริยา หนูตีด ศศ.ม. ภาษาศาสตร= GESL103 รูBใชBภาษาไทย 
46) อาจารย=ปáยกุล บุญญาศรีรัตน= ศศ.ม. การจัดการสารสนเทศ GESS301 การใชBชีวิตในสังคมสมัยใหมM 

 
4.2 อาจารย=พิเศษ 

  - ไมMมี - 

5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี และศูนย=วิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะอื่นๆที่เกี่ยวขBองท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม                                                                                                                                                                
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

9 

  
 

องคFประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนBาที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลBองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติและแผนการศึกษาแหMงชาติ โดยคำนึงถึง
ความเปZนอิสระและความเปZนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดBจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ=มาตรฐานตMางๆ ที่เกี่ยวขBอง เพื่อสMงเสริมใหBสถาบันอุดมศึกษาไดBพัฒนาดBานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหBมีความทัดเทียมกันและไดBประกาศใชB
เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับตMางๆ มาอยMางตMอเนื่อง ซึ่งป`จจุบันไดBมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ=
มาตรฐานหลักสูตรระดับตMางๆ พ.ศ. 2548 และประกาศเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือ
ประโยชน=ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เปZนสMวนหนึ่งของเกณฑ=การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปáดดำเนินการหลักสูตรใหมMหรือหลักสูตรปรับปรุงลBวนใชBเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 และเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เปZนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการใหB
เปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรดังกลMาว   

 ในการควบคุมกำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหBเปZนไปตามเกณฑ=
มาตรฐานหลักสูตรที่ไดBประกาศใชBเมื่อ พ.ศ. 2548 และเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหMงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลMาวแยกเปZนหลักสูตรท่ีใชBเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรดังน้ี 

1. เกณฑFมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ=ดังกลMาว 3 ขBอ 

2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ=ดังกลMาว 11 ขBอ  

2. เกณฑFมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ=ดังกลMาว 5  ขBอ 

2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ=ดังกลMาว 10 ขBอ 

นิยามตามเกณฑFมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 อาจารยFประจำ หมายถึง บุคคลท่ีดำรงตำแหนMงอาจารย= ผูBชMวยศาสตราจารย= รองศาสตราจารย= และ
ศาสตราจารย= ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปáดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนBาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนBาท่ีเต็มเวลา 

 อาจารยFประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย=ประจำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปáด
สอน ซ่ึงมีหนBาท่ีสอนและคBนควBาวิจัยในสาขาวิชาดังกลMาว  ท้ังน้ี  สามารถเปZนอาจารย=ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดB
ในเวลาเดียวกัน แตMตBองเปZนหลักสูตรท่ีอาจารย=ผูBน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย=ประจำหลักสูตรท่ีมีภาระหนBาท่ีในการบริหารพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ต้ังแตMการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย=



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตBองอยูMประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปZนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร
เกินกวMา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมMไดB ยกเวBน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหBเปZนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBอีก
หน่ึงหลักสูตร และเปZนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดBเกิน 2 คน 

 อาจารยFพิเศษ หมายถึง  ผูBสอนท่ีไมMใชBอาจารย=ประจำท้ังน้ี หากหลักสูตรใดใชBคำพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย=
ประจำหลักสูตรในตัวบMงช้ีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จะหมายถึงอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร ตาม
ความหมายท่ีปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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ตัวบmงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑFมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 
เกณฑFมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑFการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผmาน ไมmผmาน 
ü  1. จำนวนอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
ไมMนBอยกวMา 5 คนและเปZนอาจารย=ประจำเกินกวMา 1 หลักสูตรไมMไดB
และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
โดยมีอาจารย=อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรเปZนไปตามเกณฑ= ดังน้ี 

1. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ= 
2. ดร.สุชีวรรณ ยอยรูBรอบ 
3. ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
4. นางสาวนัดดา โปดำ 
5. นายกมลนาวิน อินทนูจิตร  

- คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย=ผประจำหลักสูตร
ประจำปOการศึกษา 2562 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง
อาจารย=ผูBรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
นำเสนอ สกอ. (ถBามี)  

 
ü  2. คุณสมบัติของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทMาหรือดำรงตำแหนMงทางวิชาการ
ไมMต่ำกวMาผูBชMวยศาสตราจารย= ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชาท่ี
เปáดสอน และมีผลงานทางวิชาการอยMางนBอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปO
ยBอนหลัง 
อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนMงทาง  วิชาการ
เปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 

1. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ= 
2. ดร.สุชีวรรณ ยอยรูBรอบ 
3. ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
4. นางสาวนัดดา โปดำ 
5. นายกมลนาวิน อินทนูจิตร  

 

- คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย=ประจำหลักสูตร
ประจำปOการศึกษา 2562 

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสรBาง
ของหลักสูตร ขBอ 3.2 ) 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง
อาจารย=ผูBรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
นำเสนอ สกอ. พรBอม
แสดงคุณวุฒิ (ถBามี) 

ü  3. คุณสมบัติของอาจารยFประจำหลักสูตร  
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทMาหรือดำรงตำแหนMงทางวิชาการ
ไมMต่ำกวMาผูBชMวยศาสตราจารย= ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชาท่ี

- คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย=ประจำหลักสูตร
ประจำปOการศึกษา 2562 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑFการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผmาน ไมmผmาน 
เปáดสอน มีผลงานทางวิชาการอยMางนBอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปO
ยBอนหลัง ไมMจำกัดจำนวนและประจำไดBมากกวMา 1 หลักสูตร 

อาจารย=ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนMงทางวิชาการ
เปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร 

ü  4. คุณสมบัติของอาจารยFผูCสอน 
ปริญญาตรี 
• อาจารยFประจำ 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทMาหรือดำรงตำแหนMงทาง
วิชาการไมMต่ำกวMาผูBชMวยศาสตราจารย= ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ=กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หากเปZนอาจารย=
ผูBสอนกMอนเกณฑ=น้ีประกาศใชB อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไดB 

• อาจารยFพิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทMา 
และมีประสบการณ=ทำงานท่ีเก่ียวขBองกับวิชาท่ีสอนไมMนBอยกวMา 
6 ปO ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมMเกินรBอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย=ประจำเปZนผูBรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อาจารย=ผูBสอน ประจำปOการศึกษา 2562 มีท้ังหมด 46 คน และ
เปZนไปตามเกณฑ=  

- คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย=ประจำหลักสูตร
ประจำปOการศึกษา 2562 

ü  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
ปริญญาตรี 
ตBองไมMเกิน 5 ปO ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยMางนBอยทุกๆ 
5 ปO 

- แผนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปvาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ=
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ผMาน ผMาน ผMาน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมMผMานเกณฑ=ขBอใดขBอหน่ึง ถือวMาหลักสูตรไมMไดBมาตรฐาน และผลเปZน “ไมMผMาน” คะแนนเปZนศูนย= 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม                                                                                                                                                                
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หมวดท่ี 2 อาจารยF 

องคFประกอบท่ี 4 อาจารยF 

 
ตัวบmงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยF 
 
ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 

 
เกณฑFการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมSมีระบบ  
- ไมSมีกลไก 
- ไมSมีแนวคิด

ในการกำ 
กับติดตาม
และปรับ 
ปรุง 
- ไมSมีข/อมูล

หลักฐาน 
 

- มีระบบ 
มีกลไก 
- ไมSมีการนำ

กระบบกลไก 
ไปสูSการ 
ปฏิบัติ/ 
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกล 

ไกไปสูSการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระ

บวนการ 
- ไมSมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวน 
การ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูSการ 
ปฏิบัติ/ดำเนิน
งาน 
- มีการประเมิน 

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/

พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูSการ 
ปฏิบัติ/ดำเนิน 
งาน 
- มีการประเมิน 

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบว
นการจากผล 
การประเมิน 
- มีผลจากการป

รับปรุงเห็นชัด 
เจนเป|นรูป 
ธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไป

สูSการปฏิบัติ/ดำเนิน 
งาน 
- มีการประเมินกระบวน

การ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง 

เห็นชัดเจน 
เป|นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิงประ
จักษ3ยืนยัน 
และกรรมการผู/ตรวจ 
ประเมินสามารถให/เหตุ
ผลอธิบายการเป|นแนว
ปฏิบัติที่ดีได/ชัดเจน 
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14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
ภาพรวมคณะ 
    คณะมีการแตMงต้ังคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย=และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณบดีเปZนประธาน 
มีหนBาท่ีวางแผนบริหารและพัฒนาบุคคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนซ่ึงมีการสำรวจขBอมูลพ้ืนฐานความตBอง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห=ขBอมูลเชิงประจักษ=และการสำรวจความตBองการพัฒนาตนเองของ 
อาจารย=เพื ่อเปZนขBอมูลในการสนับสนุนและสMงเสริมใหBอาจารย=ศึกษาตMอในระดับที ่สูงขึ ้น และเขBาสู MตำแหนMง 
ทางวิชาการ พรBอมทั้งจัดใหBมีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาศักยภาพผูBบริหารอยMางตMอเนื่อง โดยระบุในแผน 
ยุทธศาสตร= ปOงบประมาณ 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ปOงบประมาณ 2562 อยMางชัดเจน อีกทั้งยังมีการ 
จัดสรรงบประมาณไปสูMหลักสูตรอยMางท่ัวถึง เพ่ือใหBบุคลากรไดBพัฒนาตนเองตามท่ีตBองการอยMางนBอยปOละ 1 คร้ัง/คน 
คณะมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย=และบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมถึงผลการดำเนินการดBานประกันคุณภาพการศึกษา พบวMา หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอมมีอาจารย=ผูBรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน และผูBศาสตราจารย= 1 คน ป`จจุบันมีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรขอลาศึกษา
ตMอ 1 คน คือ อาจารย=หิรัญวดี  สุวิบูรณ=  ซึ่งหลักสูตรไดBจัดทำ สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 
เปZน อาจารย= ดร.สายสิริ  ไชยชนะ ทำใหBหลักสูตรมีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน  
นอกจากนี้ในปOการศึกษา 2562 ยังมีอาจารย=ที่ไดBรับการแตMงตั้งเปZนผูBชMวยศาสตราจารย= 1 คน คือ อาจารย=หิรัญวดี    
สุวิบูรณ= ทำใหBหลักสูตรมีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหนMงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเปZน 2 คน 

คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยหลังจากที่คณาจารย=และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดBมีการพัฒนาตนเอง 
ผMานการประชุม อบรม สัมมนา แลBวตBองเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพื่อสรุปสาระสำคัญหรือประโยชน= 
ที่ไดBรับจากการพัฒนา เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสามารถถMายทอดใหBผูBอื่นไดBรับรูB  ซึ่งไดBมีการ 
ติดตามใหBคณาจารย=ที่ไดBรับการพัฒนาตนเองในการนำความรูB  และทักษะที่มีอยูMและที่ไดBจากการฝjกอบรม มาใชB 
บูรณาการรMวมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขBอง โดยติดตามจากการจัดทำ มคอ.3 และ 5 หรือเอกสาร 
ประกอบการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขBอตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนถึงการนำความรูBท่ีไดBจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขBองในแตMละดBาน 

ระบบการรับและแตmงต้ังอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร 
เปvาหมายการดำเนินงาน 
1. หลักสูตรมีอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรที ่มีความรู B ความสามารถตรงตามเกณฑ=ที ่กำหนด และมีคุณวุฒิ 

ตรงตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบท้ัง 5 คน 
 
การวางแผน (P)  

หลักสูตร วท.บ.การจัดการสิ่งแวดลBอมรMวมกับคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มีการสำรวจและวางแผนระยะยาว เพื่อใหBอัตรากำลังอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานของ 
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หลักสูตร และไมMกระทบกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเอง 
(การลาศึกษาตMอ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย= เพื่อนำมาใชBเปZนขBอมูลประกอบการขอรับการสนับสนุน 
จัดสรรอาจารย=จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื ่อไดBรับการจัดสรรแลBว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ก็จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย= ตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วMาดBวยพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตMงตั้งบุคคล 
เขBาเปZนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที ่ 1 ขBอ 6 เรื ่องของขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วMาดBวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับขBอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) นั่นคืออาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรจะตBองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปZนอยMางนBอย และตBอง 
จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ=กับหลักสูตรวท.บ.การจัดการสิ่งแวดลBอม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
จะมอบหมายใหBหลักสูตรมีสMวนรMวมในการคัดเลือกอาจารย=ตามลำดับดังน้ี 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติทั้งดBานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
ความรูBความสามารถ ประสบการณ=ท่ีจะตBองสอดคลBองกับความตBองการของหลักสูตร และเปZนไปตามเกณฑ= 
มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลBวแจBงไปยังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาเพ่ือดำเนินการตMอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารย=ตามคุณสมบัติที ่หลักสูตรกำหนด 
และดำเน ินการค ัดเล ือกอาจารย =โดยการสอบทั ้งสอบขBอเข ียน สอบสัมภาษณ= และสอบสอน  
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมีคำสั่งแตMงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมาย 
ใหBหลักสูตร และอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรมีสMวนรMวมในทุกขั้นตอนเชMนเดียวกัน อาทิเชMน การออก 
ขBอสอบขBอเขียน  การสอบสัมภาษณ= และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการท ี ่ ได Bร ับการแต Mงต ั ้ งดำเน ินการค ัดเล ือกโดยพ ิจารณาตามเกณฑ=ท ี ่กำหนดข้ึน 
และนำขBอสรุปที ่ไดBสMงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื ่อประกาศผลการคัดเลือกตMอไป สMวนระบบการ 
แตMงตั้งอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดลBอมมีการวางระบบการดำเนินงานเพื่อแตMงต้ัง 
อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไวBดังน้ี 

1) กรณีที ่มีการยกรMางหลักสูตรใหมMหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตBองพิจารณาคุณสมบัติของ 
อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานของหลักสูตร
ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตMางๆ อาทิเชMน ชื่อ-สกุล 
ตำแหนMงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปOที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย=ผูBรับผิดชอบ 
หลักสูตรไวBในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อยMางชัดเจน แลBวเสนอไปยังฝiายวิชาการ 
ของคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตMอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และสMงตMอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตร 

2) ในระหวMางปOการศึกษา หากหลักสูตรจำเปZนตBองมีการเปลี่ยนแปลง อาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรตBองดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร=มการปรับปรุงแกBไข
หลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตBองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทน 
ใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เชMนเดียวกัน แลBวเสนอไปยังฝiายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตMอ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) เมื่อมีอาจารย=ใหมMเขBามาเปZนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรจะมีการเตรียมความพรBอมใหBกับ 
อาจารย=ผู BรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมM โดยการปฐมนิเทศและแตMงตั้งอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่มีอยู MเดิมเปZนอาจารย=พี ่เลี ้ยง ทำหนBาที ่ใหBคำแนะนำเกี ่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงาน 
ของหลักสูตร เพ่ือใหBกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปZนอยMางมีประสิทธิภาพ 

   นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูMเดิมอยMางตMอเนื่อง 
เพื่อสรBางความเขBมแข็งของหลักสูตร และอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทำงานตามความเชี่ยวชาญของ 
แตMละคนไดBอยMางมีประสิทธิภาพ โดยการสMงเสริมและสนับสนุนใหBไดBศึกษาตMอในระดับปริญญาเอก และทำผลงาน 
ทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร= ซึ่งไดBรับการสนับสนุนทั้งจาก 
คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชMน การสนับสนุนการลาศึกษาตMอของอาจารย= 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณใหBอาจารย= 
ผ ู B ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรได Bทำผลงานทางว ิชาการและต ีพ ิมพ = เผยแพร M  หร ือการสนับสน ุนให Bไปราชการ  
ท้ังการเขBารMวมอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาและตMอยอดองค=ความรูBในศาสตร=ท่ีเก่ียวขBองใหBกับตนเอง 
 
การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลBอม ไดBดำเนินการในสMวนการแตMงต้ังอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตามแผนดังน้ี 
1. การยกรMางหลักสูตรใหมMหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย=ผูBรับผิดชอบ 

หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา และระบ ุรายละเอ ียดต Mางๆ แล Bวเสนอไปย ังฝ iายว ิชาการของคณะ 
วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตMอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสMงตMอไปยัง 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรตMอไป  ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรไดBมี
การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ไดBพิจารณาอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรใหBมีคุณวุติตรงและสัมพันธ=กับ
หลักสูตร ดังเอกสารหลักฐานหมายเลข 4.1-1 รMางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. ในระหวMางปOการศึกษา หากหลักสูตรมีความจำเปZนตBองมีการเปลี ่ยนแปลงอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 
เนื ่องจากอาจารย=หิรัญวดี สุวิบูรณ= ไดBลาศึกษาตMอตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรจึงไดBดำเนินการ 
ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารย=ผู Bร ับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร=มการปรับปรุงแกBไขหลักสูตร (สมอ.08) 
โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย=ผู Bร ับผิดชอบหลักสูตรที ่มาทดแทนใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐาน 
ของหลักสูตรที ่กำหนดกันอยMางสอดคลBองกับเกณฑ=มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แลBวเสนอแกMฝiายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี เพื ่อเสนอขออนุมัติตMอสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา โดยเปล่ียนแปลงจาก อาจารย=หิรัญวดี  สุวิบูรณ= เปZน อาจารย= ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 

3. หลักสูตรการจัดการสิ ่งแวดลBอม ไดBมีการเตรียมความพรBอมใหBกับอาจารย=ผู Bร ับผิดชอบหลักสูตรคนใหมM 
โดยการปฐมนิเทศและแตMงตั้งอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูMเดิมเปZนอาจารย=พี่เลี้ยง ทำหนBาที่ใหBคำแนะนำ 
เกี ่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงานของหลักสูตร เพื ่อใหBกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปZน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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อยMางมีประสิทธิภาพ โดยแตMงตั้งผูBชMวยศาสตราจารย=ขวัญกมล  ขุนพิทักษ= เปZนอาจารย=พี่เลี้ยง (เอกสารหลักฐาน
หมายเลข 4.1-2 รายงานการประชุม) 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 จากการที่หลักสูตรไดBมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทุก
ทMานมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม มาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรมีการพิจารณา 
กระบวนการรับและแตMงตั้งอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตร พบวMา ระบบและกลไกในการรับและแตMงตั้งอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรยังมีความเหมาะสม ยังสามารถใชBตMอไปไดB 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) 
         จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแตMงตั ้งอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตร พบวMายังไมMมีป`ญหา
ท่ีตBองดำเนินการแกBไข  ยังสามารถใชBระบบและกลไกเดิมตMอไปไดB 
ระบบการบริหารอาจารยF 
เปvาหมายการดำเนินงาน 

1. จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูMครบท้ัง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารย=ประจำหลักสูตรท่ีมีตMอการบริหารอาจารย=อยูMในระดับไมMนBอยกวMา 4.00 

 
การวางแผน (P)  
 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการดำเนินการ ดังน้ี 
1. เพื ่อทบทวนบทบาทหนBาที่ของอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตร จากผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย= 

ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตMอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) 
ของอาจารย=ผู BรับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจดBานตMาง ๆ ทั ้งดBานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ กิจกรรมสMงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสMงเสริมศักยภาพของนักศึกษา 
การฝjกอบรมพัฒนาตนเอง การนำความรูBที่ไดBจากการฝjกอบรมมาใชBประโยชน= รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ 
เชMน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7)  

2. หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปO 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
ซ่ึงมีรายการแผนงานโครงการท่ีเก่ียวขBองกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย= ดังน้ี 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับเตรียมความพรBอมดBานวัสดุ อุปกรณ=การจัดการเรียน 

การสอน คMาใชBสอยในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดBานการเรียนการสอน 
ของอาจารย= 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สMงเสริมอาจารย=เขBารMวมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรMผลงานวิชาการ อยMางนBอยปOละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ่งเปZนงบประมาณที ่จ ัดตั ้งไว Bเพื ่อสนับสนุนกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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การดำเนินการ (D) 
1. อาจารย=ผู BรับผิดชอบหลักสูตรไดBจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชำนาญของอาจารย=ผู Bสอน และมีการเกล่ีย 

จำนวนภาระงานสอนใหBมีความเหมาะสมและมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา 

2. ดำเนินการตามแผน ในสMวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สMงเสริมอาจารย=เขBารMวม 
ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรMผลงานวิชาการ อยMางนBอยปOละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารย= 
ผู BรับผิดชอบหลักสูตรทุกทMานไดBเขBารMวมอบรมเพื ่อพัฒนาตนเอง เชMน เขBาประชุมโครงการปฏิบัติการ KM 
ที ่จัดโดยคณะ รวมทั ้งมีการสMงเสริมใหBอาจารย=และนักศึกษานำเสนอผลงานในระดับตMางทั ้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติเขBารMวม  

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

1. จากผลการประเมินพบวMา หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอม ไดBมีระบบการบริหารอาจารย=ผู Bรับผิดชอบ 
หลักสูตร อยMางมีประสิทธิภาพ และอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 4 ดBาน 
คือ ดBานการ เรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
โดยทุกคนไดBทำการสอน ในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสMวนรMวมเปZนกรรมการ 
ประจำฝiายตามความถนัดและ อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBมีการเผยแพรMผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ  และจากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตMอการบริหาร 
อาจารย=อยูMในระดับดีมาก (5.00) 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A)  
 โดยสMวนใหญMแลBวอาจารย=ผู BรับผิดชอบหลักสูตรไดBมีการพัฒนาตนเองอยMางสม่ำเสมอ แตMในสMวนของ 
การทำวิจัย รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยควรสMงเสริมใหBอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทุกทMานมีการทำงานวิจัย 
และนำเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน  นอกจากนี้ควรสMงเสริมใหBอาจารย=ตีพิมพ=เผยแพรMผลงานวิชาการในวารสารที่อยูM
ในฐานขBอมูลระดับชาติและนานาชาติตMอไป 

การสmงเสริมและพัฒนาอาจารยF 
เปvาหมายการดำเนินงาน 
1. ความพึงพอใจของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตMอการสMงเสริมและพัฒนาอาจารย=อยูMในระดับไมMนBอยกวMา 

4.00 
2. อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวขBองกับหลักสูตร สามารถนำมาพัฒนาตนเองและ 

นักศึกษาไดB และสอดคลBองกับแผนพัฒนาอาจารย= 
 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอมรMวมกับคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี ไดBจัดสรรงบประมาณสMงเสริม 
และสนับสนุนใหBอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรเขBารMวมกิจกรรมและโครงการตMาง ๆ อยMางตMอเน่ือง โดยมีแผนระยะยาว 
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ประจำปGการศึกษา 2562 
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5 ปO ในการศึกษาตMอระดับปริญญาเอก และสMงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื ่อใหBหลักสูตรมีความเขBมแข็ง 
อาจารย=ในหลักสูตรสามารถสMงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตMละคนไดBอยMางมีประสิทธิภาพ 
 
การดำเนินการ (D) 
1. หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอมไดBประชุมเพื่อตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย=  เชMน การนำเสนอผลงาน 

วิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตMาง ๆ   เปZนตBน  ซ่ึงเก่ียวขBองกับสาขาวิชาท่ีเปáดสอน 
ในหลักสูตร ปOละประมาณ 10,000 บาทตMอคน  แตMเนื่องจากป̀จจุบันอยูMภายใตBสถานการณ= COVID-19 จึงอาจทำ
ใหBอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรบางทMานเดินทางเขBารMวมอบรมสัมมนาไมMสะดวก  อยMางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดB
พยายามจัดอบรมออนไลน=เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย=ในการจัดการเรียนการสอนอยMางตMอเน่ือง สMงผลใหBอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน 

2. หลักสูตรรMวมกับคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี ไดBมีแผนจัดโครงการอบรมเพื่อสMงเสริมใหBอาจารย=ผูBรับผิดชอบ 
หลักสูตร ในการเขBาสูMตำแหนMงทางวิชาการใหBเปZนไปตามเกณฑ=มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด (ไมMนBอยกวMา 
รBอยละ 60)  แตMเนื่องจากป`จจุบันอยูMภายใตBสถานการณ= COVID-19 จึงไมMสามารถดำเนินโครงการดังกลMาวไดB 
อยMางไรก็ตาม เม่ืออาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเขBาสูMตำแหนMงทางวิชาการ หลักสูตรและ
คณะไดBรMวมกันสนับสนุน เชMน การจัดหาพี่เลี้ยง และจัดหาผูBทรงคุณวุฒิในการตรวจอMานผลงานวิชาการกMอนเขBาสูM
กระบวนการตMอไป 

3. มีการพัฒนาอาจารย=ที่มีอยูMเดิมอยMางตMอเนื่อง โดยใหBขBอมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ือระบุชMวงเวลาการศึกษาตMอ 
ระดับปริญญาเอก และสMงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหBหลักสูตรมีความเขBมแข็ง อาจารย=ในหลักสูตร 
สามารถสMงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตMละคนไดBอยMางมีประสิทธิภาพ 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)  
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการสMงเสริมและพัฒนาอาจารย= ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม 

อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดำเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค=ความรูBจากการ 
อบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน  นอกจากนี้หลักสูตรไดBวิเคราะห=ถึงงบประมาณ 
ที่จัดไวBสำหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรMวมกับโปรแกรมวิชาไดBวางงบประมาณไวBโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 
บาท แตMพบวMาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรแตMละครั้งตBองใชBงบประมาณ 
ท่ีมากกวMาท่ีไดBต้ังงบประมาณไวB 

2. จากการวิเคราะห=ขBอมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย=ประจำหลักสูตรตMอการสMงเสริมและพัฒนา
อาจารย= ปOการศึกษา 2562 โดยใชBแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี สรุปผลเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห=และสรุปผล ซ่ึงพบวMาผลการประเมินจัดอยูMในระดับมาก 
ระดับคะแนน 4.93  และใชBเปZนขBอมูลในการปรับปรุงการสMงเสริมและพัฒนาอาจารย=ในปOการศึกษา 2562 
ในลำดับตMอไป 
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) 
1. จากการที ่มหาว ิทยาลัย และคณะ จ ัดโครงการสMงเสร ิมการทำตำแหนMงทางว ิชาการ ทำใหBอาจารย=  

ผูBรับผิดชอบหลักสูตร ไดBรับการแตMงต้ังเปZนผูBชMวยศาสตราจารย=  จำนวน 1 คน คือ อาจารย=หิรัญวดี  สุวิบูรณ= 
2. ในสMวนของงบประมาณที่จัดไวBสำหรับการพัฒนาตนเองรMวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท น้ัน 

หลักสูตรไดBรMวมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหBมีการจัดสรรงบประมาณในสMวนของการพัฒนาตนเอง 
เพิ่มเติม และไดBปรึกษารMวมกับคณะ ซึ่งมีขBอตกลงรMวมกันคือถBาหากเปZนการพัฒนาตนเองในสMวนของการนำเสนอ 
เผยแพรMผลงานวิจัยไมMวMาจะเปZนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทาง 
ไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ  

     มหาวิทยาลัยไดBปรับเกณฑ=ภาระงานสอนใหBอาจารย=ทุกคนมีคาบสอนที่เทMากัน คือ 12 ชั่วโมงตMอสัปดาห=  เพื่อใหB
อาจารย=มีเวลาทำวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อใชBในการขอตำแหนMงทางวิชาการ  แตMในความเปZนจริงอาจารย=ผูBสอนสMวนใหญMมี
ภาระงานสอนเกินกวMาที่กำหนด จึงสMงผลใหBผลงานวิจัยที่ตีพิมพ=เผยแพรMลดลง และสMวนใหญMจะมีผลงานวิจัยปOเวBนปO  
จึงไมMมีผลงานตMอเน่ือง  

 
หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 
4.1-1-1 กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 คำส่ังเปล่ียนแปลงกรรมการหลักสูตร (สมอ.08) 
4.1-1-3 รายงานการประชุม 
4.1-1-4 แผนปฏิบัติประจำปO 2563  
4.1-1-5 คำส่ังเปZนกรรมการประจำฝiายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.1-1-6 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 
4.1-1-7 มคอ.3,5 รายวิชาท่ีบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (อยูMในองค=ประกอบท่ี 5) 
4.1-1-8 ผลวิเคราะห=ขBอมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย=หลักสูตรตMอการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปOการศึกษา 2562 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย= 

4 ขBอ 
4 ขBอ 

4 คะแนน 
4 ขBอ 

4 คะแนน 
4 ขBอ 

4 คะแนน 
4 ขBอ 

4 คะแนน P 
 

กรณีไดCคะแนน 4 หรือ 5 ใหCระบุเหตุผลท่ีไดC 
            อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยมีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร
ลาศึกษาตMอ และมีอาจารย=ไดBรับการแตMงต้ังเปZนผูBชMวยศาสตราจารย=เพ่ิมข้ึน 
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สรุปตัวบmงช้ีท่ี 4.1 
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
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ตัวบmงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยF 
 
4.2.1 รCอยละของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 

 
 เกณฑFการประเมิน  แปลงคMารBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปZนคะแนนระหวMาง 0 – 5 

เกณฑ%การประเมิน แปลงค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปFนคะแนนระหว'าง 0-5 
ระดับปริญญาตร ี ค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให*เปFนคะแนนเต็ม  

5 = ร*อยละ 20 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท 
 

ค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให*เปFนคะแนนเต็ม  
5 = ร*อยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณคMารBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จำนวนอาจารย=ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคMารBอยละท่ีคำนวณไดBในขBอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีไดB  =     
รBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีไดBคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก 
พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได4รับหรือเทียบเท:าตามหลักเกณฑ?การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให4มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปNการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช4คุณวุฒิอื่นเทียบเท:าคุณวุฒิปริญญาเอก 
ได4สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมคีุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว:าทั้งนี้ต4องได4รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน 
      ในป Oการศ ึกษา 2562  หล ักส ูตรการจ ัดการส ิ ่ งแวดล Bอมม ีอาจารย =ผ ู B ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร 5 คน 
โดยมีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเปZนรBอยละ 40 ซ่ึงคิดเปZน 5 คะแนน 

 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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อาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูBรอบ วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลBอม) 
2. ดร. สายสิริ  ไชยชนะ Ph.D. Environmental Sciences 

 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคmารCอยละของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธF 

 ตัวต้ัง 
จำนวนอาจารย=ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

2 5 X 100 รBอยละ 40 
 
2. แปลงคmารCอยละท่ีคำนวณไดCในขCอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธF 

 
ตัวต้ัง 

คmารCอยละของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก (ท่ีไดCจากขCอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ=ท่ีกำหนดใหBคะแนนเต็ม 

5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
40 20 X 5 5  คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ตัวบmงช้ี เปOาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป)าหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม2บรรล ุ

รBอยละของอาจารย=ผู Bรับผิดชอบ 
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รBอยละ 
40 

ร"อยละ 20 
5 คะแนน 

ร"อยละ 20 
5 คะแนน 

ร"อยละ 20 
5 คะแนน 

ร"อยละ 40 
5 คะแนน P 

 

 
สรุปตัวบmงช้ีท่ี 4.2.1  
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.2 รCอยละของอาจารยFผูCรับผิดชอบท่ีดำรงตำแหนmงทางวิชาการ  

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 

 
เกณฑ%การประเมิน แปลงค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบที่ดำรงตำแหน'งทางวิชาการเปFนคะแนนระหว'าง 0 – 5  
ระดับปริญญาตร ี ค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบที่ดำรงตำแหน'งผู*ช'วยศาสตราจารย0 

รองศาสตราจารย0และศาสตราจารย0รวมกันที่กำหนดให*เปFนคะแนนเต็ม 5  = ร*อยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท ค'าร*อยละของอาจารย0ผู*รับผิดชอบที่ดำรงตำแหน'งผู*ช'วยศาสตราจารย0 

รองศาสตราจารย0และศาสตราจารย0รวมกันที่กำหนดให*เปFนคะแนนเต็ม 5  = ร*อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณคMารBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบท่ีดำรงตำแหนMงทางวิชาการ ตามสูตร 

จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนMงทางวิชาการ 
X 100 

จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
 
 2. แปลงคMารBอยละท่ีคำนวณไดBในขBอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได/  =     
ร/อยละของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนSงทางวิชาการ 

X 5 ร/อยละของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนSงทางวิชาการที่กำหนดให/เป|นคะแนน
เต็ม 5 

  

ผลการดำเนินงาน 
ในปOการศึกษา  2562 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลBอม มีอาจารย=ผูBรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 5 คน เปZนอาจารย=ท่ี 
ดำรงตำแหนMงทางวิชาการในตำแหนMงผู BชMวยศาสตราจารย= จำนวน 2 คน คือ 1) ผู BชMวยศาสตราจารย=ขวัญกมล        
ขุนพิทักษ= 2) ผูBชMวยศาสตราจารย=หิรัญวดี  สุวิบูรณ= แตMเนื่องจากผูBชMวยศาสตราจารย=หิรัญวดี  สุวิบูรณ= ไดBลาศึกษาตMอ 
ดังนั้นจึงไมMสามารถนับไดB จึงเหลืออาจารย=ที่ดำรงตำแหนMงทางวิชาการเพียง 1 คน  จึงคิดเปZนรBอยละ 20 ซึ่งคิดเปZน  
1.67 คะแนน 

  
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคmารCอยละของอาจารยFผูCรับผิดชอบท่ีดำรงตำแหนmงทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธW 

 ตัวตั้ง 
จำนวนอาจารย3ผู/รับผิดชอบที่ดำรงตำแหนSงทางวิชาการ 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย3ผู/รับผิดชอบทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1 5 X 100 ร/อยละ 20 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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2. แปลงคmารCอยละท่ีคำนวณไดCในขCอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธW 

 
ตัวตั้ง 

คSาร/อยละของอาจารย3ผู/รับผิดชอบที่ดำรงตำแหนSง
ทางวิชาการ (ที่ได/จากข/อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ3ที่กำหนดให/คะแนนเต็

ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
20 60 X 5 1.67 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
รBอยละของอาจารย= 
ผูBรับผิดชอบท่ีดำรง 
ตำแหนMงทางวิชาการ 

รBอยละ 60 
ร/อยละ 20 

1.67 
คะแนน 

ร/อยละ 20 
1.67 

คะแนน 

ร/อยละ 20 
1.67 

คะแนน 

ร/อยละ 20 
1.67 

คะแนน 
 P 

 
สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 4.2.2  
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร  

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 

เกณฑFการประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คSาร/อยละของผลรวมถSวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตรที่

กำหนดให/เป|นคะแนนเต็ม 5  = ร/อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท คSาร/อยละของผลรวมถSวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตรที่

กำหนดให/เป|นคะแนนเต็ม 5  = ร/อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคำนวณ 
1. คำนวณรBอยละของผลรวมถMวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 

ผลรวมถMวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 
X 100 

จำนวนอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
 

2. แปลงคMารBอยละท่ีคำนวณไดBในขBอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได/  =     ร/อยละของผลรวมถSวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร/อยละของผลรวมถSวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตรที่
กำหนดให/เป|นคะแนนเต็ม 5 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

ค+าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณRที่ตีพิมพRในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณRที่ตีพิมพRในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณRที ่ตีพิมพRในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ไดQตีพิมพRเผยแพร`ในฐานขQอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพRในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขQอมูล TCI กลุ`มที่ 2 
- มีการจดแจQงลิขสิทธR 

0.80 - ผลงานที่ไดQรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพRในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม`อยู`ในฐานขQอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพRในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขQอมูล TCI กลุ`มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพRในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขQอมูลระดับนานาชาติตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว`าดQวยหลักเกณฑRการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สำหรับการเผยแพร`ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานวิจัยที่หน`วยงานหรือองคRกรระดับชาติว`าจQางใหQดำเนินการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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ค+าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานคQนพบพันธุRพืช พันธุRสัตวR ที่คQนพบใหม`และไดQรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ`านการพิจารณาตามหลักเกณฑRการประเมินตำแหน`งทางวิชาการแต`ไม`ไดQนำมาขอรับการ 

ประเมินตำแหน`งทางวิชาการ 
- ผลงานไดQรับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดQรับการประเมินผ`านเกณฑRการขอตำแหน`งทางวิชาการแลQว ไดQแก ̀

§ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
§ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
§ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
§ ผลงานวิชาการรับใชQสังคม 
§ กรณีศึกษา 
§ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
§ ซอฟตRแวรR 
§ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหต:ุ 1) การส'งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให;นำเสนอในการประชุมวิชาการต;องส'งเปCนฉบับสมบูรณF (Full Paper) 
และเมื่อได;รับการตอบรับและ ตีพิมพFแล;วการตีพิมพFต;องตีพิมพFเปCนฉบับสมบูรณFซึ่งสามารถอยู'ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสFได; 

2) ผลวิชาการทั้งหมดจะต;องได;รัยการเผยแพร'ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑFและวิธีการพิจารณาแต'งตั้งบุคคลให;ดำรงตำแหน'ง 
ผู;ช'วยศาสตราจารยF รองศาสตราจารยF และศาสตราจารยF พ.ศ. 2560 และที่แก;ไขเพิ่มเติม 

 

ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรการจัดการสิ ่งแวดลBอม   มีผลงานวิชาการของอาจารย=  จำนวน 1 เร ื ่อง        
มีผลรวมถMวงน้ำหนัก 0.6  คิดเปZนรBอยละ 12  คิดเปZน 3 คะแนน 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคmารCอยละของผลรวมถmวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยFผูCรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธW 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถSวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ 
อาจารย3ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย3ผู/รับผิดชอบ 

หลักสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

0.6 5 X 100 ร/อยละ 12 
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2. แปลงคmารCอยละท่ีคำนวณไดCในขCอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ7 ตัวตั้ง 
ร"อยละของผลรวมถ8วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@

ผู"รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ได"จากข"อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ@ที่กำหนดให" 

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
12 20 X 5 3 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
ผลงานวิชาการของ 
อาจารย=ผูBรับผิดชอบ 
หลักสูตร รBอยละ 20 

ผลรวมถSวง
น้ำหนัก 2.0 
ร/อยละ 40 
เทSากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถSวง
น้ำหนัก 1.0 
ร/อยละ 20 
เทSากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถSวง
น้ำหนัก 2.4 
ร/อยละ 48 
เทSากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถSวง
น้ำหนัก 0.6 
ร/อยละ 12 
เทSากับ  3 
คะแนน 

 P 

 
หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย : 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลDงตีพิมพ%/เผยแพรD 
วัน-เดือน-ปH / สถานที ่

คDา 
น้ำหนัก 

4.2.3-0-1  กมลนาวิน  อินทนูจิตร Characterization of Natural 
Organic Matter in 
Songkhla Lake Basin, 
THAILAND 

NOM7 IWA Specialist 
Conference on Natural 
Organic Matter 2019. 7-10 
October 2019. Tokyo, Japan. 

0.4 

4.2.3-0-2  กมลนาวิน  อินทนูจิตร, 
มานพ อ'อนแก*ว และ
โอภาส อิสโม 

การจัดการภูมิทัศน0วัฒนธรรม 
กรณีศึกษา เมืองเก'าสงขลาฝÜáง
แหลมสน  
 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการด*านมนุษย0ศาสตร0และ
สังคมศาสตร0ระดับชาติครั้งที่ 2 
“มนุษย0ศาสตร0และสังคมศาสตร0 
นวัตกรรมสร*างสรรค0สังคม” 5-6 
สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 

0.2 
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สรุปตัวบmงช้ีท่ี 4.2.3 
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
ผลการประเมินตามเกณฑFตัวบmงช้ีท่ี 4.2  

4.2.1 รBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 คะแนน 
4.2.2 รBอยละของอาจารย=ผูBรับผิดชอบท่ีดำรงตำแหนMงทางวิชาการ 1.67 คะแนน 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร  3.00 คะแนน 
 3.22 คะแนน 
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ตัวบmงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยF 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูCรอบ โทรศัพทF  :  086-9870990 

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

- ไม`มีการ 
รายงานผล
การดำเนินง
าน 

- มีการราย 
งานผลการด
ำเนินงานใน
บางเรื่อง 

-
มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
งานครบทุก 
เรื่องตามคำ 
อธิบายในตัว
บ`งชี ้

-
มีการรายงานผล
การดำเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว 
บ`งชี ้
- มีแนวโนQมผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- 
มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
งานครบทุก 
เรื่องตามคำ 
อธิบายในตัว 
บ`งชี ้
- มีแนวโนQมผล 

การดำเนิน 
งานที่ดีขึ้นใน
ทุก เรื่อง 

- มีการรายงานผลการดำเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัว 
บ`งชี ้
- มีแนวโนQมผลการดำเนินงานที่ด ี 

ขึ ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด`น 

เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน 
สถาบันกลุ`มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษRยืนยัน และกรรมการ 
ผูQตรวจประเมินสามารถใหQเหตุผล
อธิบายว`าเปkนผลการดำเนินงานที่
โดดเด`นอย`างแทQจริง 

 
ผลการดำเนินงาน 

อัตราการคงอยูmของอาจารยF 
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลBอม มีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ทMาน ซ่ึงอาจารย=มีความเพียงพอ 

ตMอสัดสMวนจำนวนนักศึกษาที่ใชBสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโนBมอัตราการคงอยูMของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแตMปOการศึกษา 2560 - 
2562 อัตราการคงอยูM รBอยละ 100 ดังน้ี 

ลำดับ ปHการศึกษา 2560 ปHการศึกษา 2561 ปHการศึกษา 2562 
1 1) ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษR 1) ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษR 1) ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษR 
2 2) ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูQรอบ 2) ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูQรอบ 2) ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูQรอบ 
3 3) น.ส. นัดดา  โปดำ 3) น.ส. นัดดา  โปดำ 3) ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ 
4 4) น.ส. หิรัญวดี  สุวิบูรณR 4) น.ส. หิรัญวดี  สุวิบูรณR 4) น.ส. นัดดา  โปดำ 
5 5) นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 5) นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 5) นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 

ร@อยละอัตราการคงอยู+ 100 100 100 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูMของอาจารย=ใหBพิจารณาจากรายชื่ออาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรวMามีการเปลี่ยนแปลง 
ในแตMละปO ต้ังแตMหลักสูตรใหมM/ปรับปรุง ท่ีไดBรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหBเปáดดำเนินการ 
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ความพึงพอใจของอาจารยF 
หลักสูตรการจัดการสิ ่งแวดลBอม  มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื ่อหารือดBานการบริหาร 
จัดการหลักสูตร โดยอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรเขBารMวมการประชุมมากกวMา รBอยละ 80 ทุกครั้ง ทำใหBการหารือ 
การจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูBสอน  การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย= 
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตMอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหนBาที่ การจัดทำ มคอ.3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูBสอน มีคMาคะแนนเฉล่ียการประเมินแตMละปOการศึกษา ดังน้ี 

 

ปHการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 คMาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 5.00 เพ่ิมข้ึน 
2561 คMาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 4.97 ลดลง 
2562 คMาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 4.99 เพ่ิมข้ึน 

 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย=ใหBพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ที่ไดBทำหนBาที่ประจำหลักสูตร เปZนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรตMอกระบวนการ 
ท่ีไดBดำเนินการใหBกับอาจารย=ตามกิจกรรมตMาง ๆ 

 

 
 

 
 
หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย=หลักสูตรตMอการบริหารจัดการหลักสูตร ปOการศึกษา 2562 

 

5.00 4.97 4.99

y = 0.195x + 3.965
R² = 0.9119

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2560 2561 2562

คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย= 

4 คะแนน 
4 ขBอ 

4 คะแนน 
4 ขBอ 

4 คะแนน 
3 ขBอ 

3 คะแนน 
3 ขBอ 

3 คะแนน ü  

 

สรุปตัวบmงช้ีท่ี 4.3  

 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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หมวดท่ี  3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ขCอมูลนักศึกษาท่ีรับเขCา/จำนวนนักศึกษาคงอยูm  

   ปHการศึกษาท่ีรับเขCา 
   จำนวนนักศึกษาคงอยูm (คน) 

ปHการศึกษา 
2558 

ปHการศึกษา 
2559 

ปHการศึกษา 
2560 

ปHการศึกษา 
2561 

ปHการศึกษา 
2562 

ปHการศึกษา 2558 56 48 44 43 43 
ปHการศึกษา 2559 - 67 51 47 47 
ปHการศึกษา 2560 - - 21 15 12 
ปHการศึกษา 2561 - - - 18 14 
ปHการศึกษา 2562 - - - - 12 

รวม 56 115 116 123 128 
 

2. ปÉจจัย/ท่ีมีผลตmอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
การใหBกองทุนกูBยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมMตMอเน่ือง ทำใหBนักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย=ในการศึกษา ตBองพักการ

เรียน โดยป̀จจุบันมีจำนวนนักศึกษาท่ีขอทุนกูBยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 80 % ของจำนวนนักศึกษาในแตMละรุMน 
3. จำนวนและรCอยละนักศึกษาท่ีสอบผmานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตmละปH  

(ความหมายของสอบผMานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปZนนักศึกษาในปOการศึกษาน้ัน โดยเริ่มตBนจากปO
การศึกษาท่ีใชBหลักสูตร) 

(55-59)4231 และ (55-59)4232 

ช้ันปHท่ี 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ปHการศึกษา 
2558 

ปHการศึกษา 
2559 

ปHการศึกษา 
2560 

ปHการศึกษา 
2561 

ปHการศึกษา 
2562 

1 78 (95.11%) 90 (90.37%) 78 (94.02%) 56 (72.51%) 67 (90.54%) 
2 57 (72.68%) 58 (63.75%) 62 (79.61%) 48 (85.42%) 51 (75.98%) 
3 56 (97.92%) 54 (93.54%) 59 (95.21%) 44 (92.15%) 47 (92.01%) 
4 56 (100.00%) 54 (100.00%) 51 (86.44%) 43 (98.00%) 47 (100.00%) 
5 56 (100.00%) 44 (80.83%) 49 (96.08%) 43 (100.00%) - 
6 45 (80.04%) 44 (100.00%) 48 (97.92%) - - 
7 44 (97.22%) 42 (96.30%) - - - 
8 42 (95.21%) - - - - 

ร\อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ2านตามแผน
กำหนดการศึกษา 

42 (95.21%) 42 (96.30%) 48 (97.92%) 43 (100.00%) 47 (100.00%) 
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(60-62)4259 

ช้ันปHท่ี 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ปHการศึกษา 
2558 

ปHการศึกษา 
2559 

ปHการศึกษา 
2560 

ปHการศึกษา 
2561 

ปHการศึกษา 
2562 

1 - - 21 (72.41%) 15 (51.72%) 12 (70.59%) 
2 - - 15 (71.43%) 18 (69.23%) - 
3 - - 12 (80.00%) - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
6 - - - - - 

รCอยละของนักศึกษาท่ี
สอบผmานตามแผนกำหนด

การศึกษา 
- - 12 (80.00%) 14 (77.78%) 12 (70.59%) 

 
4. อัตราการเปล่ียนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตmละปHการศึกษา 
    สัดสMวนของนักศึกษาที่สอบผMานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตMอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวน
นักศึกษาท้ังหมดของรุMนในปOท่ีผMานมา 

นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีเรียนตMอช้ันปOท่ี 2  รBอยละ  100  
นักศึกษาช้ันปOท่ี 2 ท่ีเรียนตMอช้ันปOท่ี 3  รBอยละ  100 

5. จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปHท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)    48 คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษากMอนกำหนดเวลาของหลักสูตร         0  คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร      0 คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร     48 คน 
5.4 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตMาง ๆ (ถBามี ระบุ)            0 คน 

6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1  รBอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รBอยละ 

 คำนวณจากขBอ 5.2 และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขBาในรุMนน้ัน 
6.2  ขBอสังเกตเก่ียวกับป̀จจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยMางเดMนชัดตMอการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานขBอสังเกตป̀จจัยในการสำเร็จการศึกษา 
  1) จำนวนนักศึกษาลาออก 

 2) จำนวนนักศึกษาพBนสภาพ 
 3) จำนวนนักศึกษาขาดการติดตMอกับมหาวิทยาลัย 
 4) จำนวนนักศึกษาท่ีจบกMอนกำหนดเวลาของหลักสูตร 
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องค$ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 
ตัวบmงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ผูCชmวยศาสตราจารยF ขวัญกมล ขุนพิทักษF โทรศัพทF  :   081-5424001 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : อาจารยF ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ  โทรศัพทF  :   089-0716916 
 
 

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

- ไม`มีระบบ  
- ไม`มีกลไก 
- ไม`มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม`มีขQอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม`มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสู`การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู`การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม`มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู`การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู`การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปkน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู`

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปkน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษRยืนยัน และ
กรรมการผูQตรวจ
ประเมินสามารถใหQ
เหตุผลอธิบายการเปkน
แนวปฏิบัติที่ดีไดQชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน (คณะ) 
ผลการดำเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปvาหมายการดำเนินการ: นักศึกษาแรกเขBาเปZนไปตามแผนรับนักศึกษา จำนวน  40 คน 
การวางแผน (P) กำหนดผลลัพธFท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม ไดBใชBกระบวนการและ
ข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังน้ี 

1. มีการกำหนดการรับนักศึกษาในปOการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผูBเขBารับการศึกษา
ดังน้ีคือ  
- ตBองสำเร็จการศึกษาไมMต่ำกวMาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร= คณิตศาสตร= หรือ

เทียบเทMา  
- มีคุณสมบัติอื่นครบถBวนตามประกาศหรือขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วMาดBวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตMอเน่ือง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเขBาศึกษา 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบMงประเภทการรับนักศึกษาในแตMละรอบโดยคณะรMวมกับสำนักสMงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
          1) แบบโควตามหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกโดยใชBขBอสอบจากทางมหาวิทยาลัย หรือ
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา เชMน การบำเพ็ญประโยชน= ความสามารถทางกีฬา คุณธรรมจริยธรรม เปZนตBน จากน้ัน
ในสMวนสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกกMอน จากนั้นสอบสัมภาษณ=โดยคณะกรรมการ
ที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม ซ่ึง
แตMงต้ังโดยมหาวิทยาลัย สำหรับโควตาคุณสมบัติเฉพาะจะดำเนินการสอบสัมภาษณ=เพียงอยMางเดียว  
          2) แบบสอบคัดเลือกภาคี 5 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 5 แหMงมีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดย
ขBอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณ=โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย=ผูBรับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลBอม ซ่ึงแตMงต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
           หากจำนวนนักศึกษาไมMครบตามจำนวนที่กำหนดใน ขBอ 1) และ 2) จะเปáดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปáดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ= โดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเสนอช่ือโดยอาจารย=
ผูBรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม และแตMงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
การดำเนินการ (D) 
 ดำเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรรMวมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย ทำการรับ
นักศึกษาประจำปOการศึกษา 2562 ตามแผนที่วางไวB ผMานขั้นตอนตMาง ๆ ที่กำหนด ภายใตBการดำเนินการของสำนัก
สMงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย=ประจำหลักสูตร ทำหนBาท่ีสอบสัมภาษณ=นักศึกษาตาม
ประเด็นดังนี้ 1. บุคลิกภาพ 2. การใชBภาษา 3. เจตคติตMอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตMอเหตุการณ=บBานเมือง ควร
เพ่ิมเติมขBอมูลตามจริง เชMน ในแตMละรอบในการรับ มีการประชุมหารือ จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเพ่ิมอยMางไร 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)  มีเฉพาะเชิงปริมาณ แตmไมmมีเชิงคุณภาพ 
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 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา พบวMา จากการรับนักศึกษาทั้ง 3 
รูปแบบ จำนวน 6 รอบ มีนักศึกษาเขBาศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 17 คน ซึ่งเมื่อจำนวนนักศึกษาที่เขBาศึกษาไมMเปZนไปตาม
เกณฑ=ที่หลักสูตรกำหนดอาจารย=ประจำหลักสูตร จึงไดBรMวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบวMาป̀ญหาการรับนักศึกษามี
จำนวนนักศึกษาต่ำกวMาเปçาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ=หลักสูตรไปยังโรงเรียนตMาง ๆ ไมMเพียงพอ ทำใหB
นักศึกษาไมMทราบขBอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมป`จจุบันคMานิยมของนักเรียนในการศึกษาตMอดBาน
วิทยาศาสตร=ลดลง และมีหลักสูตรเปáดใหมMเพ่ิมมากข้ึน ควรเพ่ิมเติมขBอมูลเปรียบเทียบกับขBอมูลของปOท่ีผMานมา 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) 
 อาจารย=ผู BรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลBวมีความเห็นรMวมกันวMาในปO
การศึกษา 2562 ควรประชาสัมพันธ=หลักสูตรใหBมากขึ้น เชMน road show ในสถานศึกษา โดยศิษย=เกMา โดยหลักสูตร
รMวมกับคณะ ปรับปรุงเว็บไซต=ของหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ=โครงสรBางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษย=เกMาท่ี
ประสบความสำเร็จ เปZนตBน และเสนอใหBทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหBเปลMาสำหรับนักศึกษาท่ีเรียนดีแตMยากจน  
 
การเตรียมความพรCอมกmอนเขCาศึกษา (ดูป̀ญหาแรกเขBาใน มคอ.2 ดBวย) 
 
เปvาหมายการดำเนินการ: นักศึกษามีความพรBอมท่ีจะเรียนไดBตลอดหลักสูตร 
 เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสMวนที่ไมMไดBผMานการสอบโดยขBอสอบกลาง เชMน โควตาเรียนดี 
บำเพ็ญประโยชน= กีฬา และการรับแบบยื่นความจำนง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรBอมกMอนเขBาศึกษาใหBนักศึกษา
กลุMมน้ี รวมท้ังมีกิจกรรมท่ีชMวยใหBนักศึกษามีความพรBอมในการปรับตัวเขBากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีข้ึน ท้ัง
ดBานวิชาการและดBานการใชBชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดBต้ังเปçาประสงค= และดำเนินการดังน้ี 
 
เปvาประสงคF (O) 
              นักศึกษาใหมMมีความพรBอมในการเขBาศึกษาในช้ันปOท่ี 1 ท้ังดBานวิชาการและการใชBชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 
การวางแผน (P) 
 ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลBอมมีการเตรียมความพรBอม
กMอนเขBาศึกษาของนักศึกษาใหมM โดยดำเนินงานรMวมกับคณะ และสำนักสMงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) โดย
ไดBวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรBอมใหBนักศึกษาใหมMกMอนเปáดภาคเรียน โดยปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร= 
เคมี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรBอมทั้งหลักสูตรไดBกำหนดใหBมีเตรียมความพรBอมดBานที่ตรงกับสาขาวิชา คือ วิชา
เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอม และ วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมดBวย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ=
นBองพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมM และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคารเรียน
และภัยธรรมชาติ เปZนตBน 
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การดำเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมMของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลBอม ไดBทำกิจกรรมตามแผนการ
เตรียมความพรBอมกMอนเขBาศึกษาของนักศึกษาใหมM โดยการดำเนินงานของหลักสูตรรMวมกับคณะ และสนส. เพ่ือ
เตรียมพรBอมสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังน้ี 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรรMวมกับคณะ และสนส. ไดBดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการโดยเรียนเสริมวิชา
คณิตศาสตร=พื้นฐาน เคมี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  นักศึกษาจะตBองทำแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทาง
วิชาการหลังการจัดกิจกรรม  
            2. กิจกรรมสานสัมพันธ=นBองพ่ีใบสีทอง  
                 หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ=นBองพ่ี 62  ระหวMางวันท่ี 16-18 
มิถุนายน 2562 เพ่ือสรBางความสัมพันธ=กับเพ่ือน ๆ และรุMนพ่ี ทำใหBนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ=กับผูBอ่ืน   
ซ่ึงเปZนพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษา และสMงผลใหBนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดBตรงตามเปçาหมาย 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมM 
                 หลักสูตรรMวมกับคณะ และสนส. จัดโครงการเตรียมความพรBอมนักศึกษาใหมMและประชุมผูBปกครอง
เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โดยจัดรMวมกับสำนักสMงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสรBางความสัมพันธ=
ระหวMางอาจารย= ผูBปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุMนพ่ี  ซ่ึงสำนักสMงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขBอมูลตMาง ๆ 
ดBานวิชาการใหBนักศึกษาใหมMและผูBปกครองไดBรับทราบ ในสMวนของคณะนักศึกษาและผูBปกครองไดBพบปะกับอาจารย=
ในหลักสูตร  และอาจารย=ท่ีปรึกษาใหBขBอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทาง
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
           หลักสูตรรMวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคาร
เรียน และภัยธรรมชาติ” เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะไดBเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปçองกันแกBไข
อันตรายตMาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชBหBองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชMน ไฟไหมB ไฟฟçาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี 
เพ่ือใหBนักศึกษาใหมMมีความรูBและทักษะการใชBหBองปฏิบัติการและอาคารเรียน เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมBใน
หBองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกBป̀ญหาเบ้ืองตBนไดB  
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBประชุม และรMวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรBอมกMอนเขBา
ศึกษาพบวMาทุกกิจกรรมกMอใหBเกิดประโยชน=แกMนักศึกษา นักศึกษามีความพรBอมในการเขBาศึกษาช้ันปOท่ี 1 มากข้ึน โดย
ดูจากผลการดำเนินโครงการในแตMละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบวMานักศึกษามีป̀ญหาการตกออก การเพิก
ถอนรายวิชา และการเรียนซ้ำลดลงจากปOการศึกษา 2562 อยMางไรก็ตามพบป̀ญหาคือ 1) นักศึกษายังเขBารMวมไมMครบ
รBอยละ 100 ซ่ึงอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมMเห็นความสำคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ชMวงเวลาและงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมมีจำกัดทำใหBเรียนเสริมไดBเพียง 4 วิชา ซ่ึงแมBจะมีการเพ่ิมการเรียนเสริมในรายวิชาเคมีและ
ภาษาไทยจากปOการศึกษา 2561 แตMยังมีวิชาอ่ืน ๆ ท่ีควรเสริมดBวย เชMน ชีววิทยา  รวมท้ังควรเพ่ิมระยะเวลาในการ
เรียนเสริม 3) หBองเรียนมีจำกัด  
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) ส่ิงท่ีจะทำไรปHการศึกษา 2563 
 อาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ=งแวดล้อมไดBประชุมรMวมกันเพื ่อพิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพรBอมกMอนเขBาศึกษาและใหB
ขBอเสนอแนะ เพ่ือนำไปใชBปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปOการศึกษา 2563 ดังน้ี 
1. การสอนปรับพื้นฐานไดBดำเนินการโดยหลักสูตรรMวมกับคณะ จากการประเมินผลพบวMา นักศึกษามีความพรBอม

มากขึ้น อยMางไรก็ตามไดBพบป`ญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ ลดจำนวน
นักศึกษาตMอกลุMมเรียน ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนใหBเพียงพอ เปZนตBน 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมMและประชุมผูBปกครองไดBจัดอยMางตMอเน่ืองเพ่ือใหBผูBปกครองเกิดความรูB ความเขBาใจ
เกี ่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และทำใหBเกิดการปฏิสัมพันธ=มากข้ึนระหวMางอาจารย=ท่ีปรึกษา อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตร กับ
นักศึกษา อาจารย=ที่ปรึกษากับผูBปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมไดB ใหBมีสMวนรMวมในการจัด
กิจกรรม ไดBทำความรูBจักมีความใกลBชิดกันมากขึ้นระหวMางผูBปกครอง อาจารย= และนักศึกษา อีกทั้งไดBรับความ
ความรMวมมือในการจัดกิจกรรมดBวย 

 
หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=สอบสัมภาษณ=นักศึกษาประจำปOการศึกษา 2562 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร  
3.1-0-4 คูMมือการลงทะเบียนเรียน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี เปvาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 

การรับนักศึกษา 4 ขBอ 
 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

3 ขBอ 
3 คะแนน 

 
P 

 
กรณีไดCคะแนน 4 หรือ 5 ใหCระบุเหตุผลท่ีไดC 
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สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 3.1 
จุดแข็ง 
 นักศึกษาสMวนใหญMมีภูมิลำเนาอยูMในทBองถ่ินจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลBเคียง จึงสามารถใชBเปZนแนวทางในการ
พัฒนาบัณฑิตเพ่ือทBองถ่ิน เชMน โครงการป̀ญหาพิเศษในทBองถ่ิน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารย=และนักศึกษามุMงเนBนโจทย=วิจัยเพ่ือตอบสนองความตBองการและแกBไขป̀ญหาดBานส่ิงแวดลBอมในทBองถ่ิน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 นักศึกษาท่ีรับเขBามาบางสMวนมีความรูBพ้ืนฐานดBานวิทยาศาสตร=(โดยเฉพาะวิชาเคมี)และคณิตศาสตร=คMอนขBางต่ำ 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรมีการเตรียมความพรBอมโดยการปรับพ้ืนฐานดBานวิทยาศาสตร=(โดยเฉพาะวิชาเคมี) และคณิตศาสตร= 
2. ควรเพ่ิมชMวงเวลาในการปรับความรูBพ้ืนฐานดBานวิทยาศาสตร= รวมท้ังการปรับความรูBพ้ืนฐานทางดBาน
ส่ิงแวดลBอม  
3. ควรมีการบูรณาการภาษา และคณิตศาสตร= เขBาไปใชBในการเรียนการสอน (สอดแทรกใน มคอ.5) 
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ตัวบmงช้ีท่ี 3.2 การสmงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ผูCชmวยศาสตราจารยF ขวัญกมล ขุนพิทักษF โทรศัพทF  :   081-5424001 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : อาจารยF ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ  โทรศัพทF  :   089-0716916 
 

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

- ไม`มีระบบ  
- ไม`มีกลไก 
- ไม`มีแนวคิด

ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม`มีขQอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม`มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสู`การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู`การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม`มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู`การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู`การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปkนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู`การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปkน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษRยืนยัน และ
กรรมการผูQตรวจ
ประเมินสามารถใหQ
เหตุผลอธิบายการ
เปkนแนวปฏิบัติที่ดีไดQ
ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ใหCคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกmนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (คณะ) 
เปvาหมายในการดำเนินการ 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตMอการควบคุมการดูแลการใหBคำปรึกษา มีคMาเฉล่ียสูงกวMา 4.00 

คณะมีการจัดบริการใหBคำปรึกษาทางวิชาการและการใชBชีวิตแกMนักศึกษาภายในคณะดังน้ี 
  1. แตMงตั้งอาจารย=ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปO โดยกำหนดใหBวันพุธ คาบที่ 7-8 เปZนคาบโฮมรูม งดการ
เรียนการสอน ใหBอาจารย=ที่ปรึกษาไดBพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหBคำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหBสามารถดำเนินชีวิต
อยMางมีความสุขและปลอดภัย ใหBความชMวยเหลือแกMนักศึกษาท่ีมีป̀ญหาดBานตMาง ๆ และในการประชุมอาจารย=ประจำปO
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การศึกษา 2562 คณบดีไดBย้ำเนBนใหBอาจารย=ที่ปรึกษาทุกทMานดูแลและใหBคำปรึกษาแกMนักศึกษาอยMางใกลBชิด เพื่อลด
ป̀ญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาท่ีเรียนไมMเปZนไปตามแผนการเรียนซ่ึงอาจารย=ท่ีปรึกษาตBองดำเนินการ ดังน้ี 
- จัดทำแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการใหBคำปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล 
 โดยคณะไดBจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการใหBคำปรึกษาของอาจารย=ท่ีปรึกษา ซ่ึงแบMงการใหBคำปรึกษาเปZน 
3 ดBาน ดังนี้ 1) ดBานวิชาการ 2) ดBานการใชBชีวิต 3) ดBานอื่น ๆ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากกวMา 4.60 
ในทุกดBาน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.69 
  2. กองพัฒนานักศึกษาไดBจัดโครงการสัมมนาอาจารย=ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปOที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อใหBอาจารย=เขBาใจระบบการใหBชMวยเหลือนักศึกษา สรBางความรูBความเขBาใจ และทักษะเกี่ยวกับ
บทบาทของอาจารย=ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและใหBอาจารย=ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ดำเนินงานดBานอาจารย=ท่ีปรึกษา  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารย=และเจBาหนBาที่ประจำคณะ และประจำกองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ  รวมถึงอาจารย=ที่ปรึกษาชมรมของแตMละชมรมคอยใหBคำปรึกษาในดBานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและ
โครงการอื่น ๆ อันเปZนประโยชน=ตMอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหBนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตรMวมกับผูBอื่นไดBอยMางมี
ความสุข และเปZนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ=ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
- โครงการพ่ีนBองสุขสันต= พรBอมใจกันข้ึนเขาตังกวน ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ใหBแกMนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 เพ่ือสรBาง

ความสามัคคี ความสัมพันธ=ที่ดีระหวMางรุMนพี่และรุMนนBอง สMงเสริมการบำเพ็ญประโยชน=เพื่อสMวนรวม การออกกำลัง
กาย และฝjกความอบทน รวมท้ังเปZนการอนุรักษ=ประเพณีข้ึนเขาตังกวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการอบรมเทคนิคและทักษะการทำงานรMวมกับผูBอื่น ใหBแกMนักศึกษาชั้นปOที่ 4 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 
เพื่อใหBนักศึกษาไดBมีแนวทางและทักษะตMอการวางตัว การแตMงกาย และการทำงานรMวมกับผูBอื่นอยMางเหมาะสม 
และเปZนการเตรียมความพรBอมใหBแกMนักศึกษาในการรับมือกับสังคมที่แตกตMางออกไปจากสถานศึกษา เพ่ือ
นำไปใชBในการประกอบอาชีพตMอไปไดBอยMางมีความสุข 

  3.  คณะรMวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดBานงานพยาบาลโดยมีแพทย= และ
พยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหBคำแนะนำเรื่องขBอมูลดBานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กำหนดใหBนักศึกษาใหมMทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปZนขBอมูลสำหรับดูแลนักศึกษาสรBางภูมิ
ตBานทาน และปçองกันความเสี่ยงตMอโรคภัยตMาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปZนการชMวยเหลือดูแลนักศึกษาอีก
ชMองทางหน่ึง โดยเปZนการสMงผลใหBนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดBตรงตามเปçาหมาย   
 4.  คณะไดBดำเนินการจัดโครงการตMาง ๆ เพ่ือเสริมสรBางทักษะการใชBชีวิตแกMนักศึกษาในคณะดังน้ี 
- โครงการเตรียมความพรBอมนักศึกษาใหมMและประชุมผูBปกครองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจัดรMวมกับสำนัก

สMงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสรBางความสัมพันธ=ระหวMางอาจารย= ผูBปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุMนพ่ี  
ซึ่งสำนักสMงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขBอมูลตMาง ๆ ดBานวิชาการใหBนักศึกษาใหมMและผูBปกครองไดBรับ
ทราบ ในสMวนของคณะนักศึกษาและผูBปกครองไดBพบปะกับอาจารย=ในโปรแกรมวิชา  และอาจารย=ที่ปรึกษาใหB
ขBอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการกBาวแรกสูMประตูคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 เชิญ
วิทยากรบรรยาย เรื ่อง “แนวปฏิบัติดBานตMาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” และ “New Gen New 
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Attitude” เพื่อชี้แนะแนวทางในการใชBชีวิตของนักศึกษาใหมM ทั้งดBานวิชาการ ดBานกิจกรรมนักศึกษา  รวมท้ัง
ขBอมูลดBานสวัสดิการตMาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  เชMน  ประวัติความเปZนมาของคณะกองทุนกูBยืมเพื่อการศึกษา   
(กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบขBอบังคับ และปฏิทินการจัด
กิจกรรม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ”               
เมื ่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปçองกันแกBไขอันตรายตMาง ๆ ที่เกิดจากการใชB
หBองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชMน ไฟไหมB ไฟฟçาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อใหBนักศึกษาใหมMมีความรูB
และทักษะการใชBหBองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมBในหBองปฏิบัติการและอาคารเรียน
สามารถแกBป̀ญหาเบ้ืองตBนไดB 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ=นBองพ่ี 62  ระหวMางวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562  เพ่ือสรBางความสัมพันธ=
กับเพื่อน ๆ และรุMนพี่ ทำใหBนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ=กับผูBอื ่น   ซึ ่งเปZนพื้นฐานสำคัญใน
การศึกษา และสMงผลใหBนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดBตรงตามเปçาหมาย   

- โครงการ Sci & Tech สวยดBวยมือเรา จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562, ครั้งที่ 2 วันท่ี 15 
มกราคม 2563, ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 กุมภาพันธ= 2563 และครั้งท่ี 4 วันท่ี 4 มีนาคม 2563 เพ่ือปลูกฝ̀งการมีจิตสำนึก
ใหBนักศึกษามีจิตอาสาใหBความชMวยเหลือและบำเพ็ญประโยชน=แกMสังคม และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ=
ทรัพยากรธรรมชาติอยMางย่ังยืน โดยเร่ิมตBนจากพ้ืนท่ีใกลBตัว 

- โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนBาสูMวิชาชีพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ= 2563 เชิญวิทยากรบรรยายและถMายทอด
ประสบการณ=ทำงานใหBแกMนักศึกษา เพ่ือใหBนักศึกษาไดBเสริมสรBางความม่ันใจในการศึกษาวิชาการเพ่ือเขBาสูMวิชาชีพ 
สามารถเรียนรูBแบบอยMางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานจากรุMนพี่ และเรียนรูBการเอาตัวรอดในป̀ญหาสังคมวัยรุMน
ไดB 

- โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใหBนักศึกษามีความรูBความ
เขBาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ซึ่งเปZนการศึกษาที่เนBนการปฏิบัติงานในหนMวยงาน เปZนการเติมเต็มการจัดการเรียน
การสอนในหBองเรียนซึ่งจะชMวยเสริมสรBางทักษะและประสบการณ=เพื่อใหBนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปZนบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามท่ีตลาดแรงงานตBองการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรBอมกMอนสอบ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวMางวันที่ 13-17 
มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหวMางวันที่ 17-21 กุมภาพันธ= 2563 ใหBแกMนักศึกษา เพื่อใหBนักศึกษามีความรูB 
ทักษะ และมีความพรBอมกMอนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร=พ้ืนฐาน แคลคูลัส เคมีพ้ืนฐาน และเคมีวิเคราะห= 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCในศตวรรษท่ี 21 
 คณะมีการสMงเสริมและสนับสนุนใหBนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยนำความรูBดBานการประกันคุณภาพ
มาใชBในการจัดกิจกรรมและแตMละกิจกรรมไดBนำกระบวนการ PDCA มาใชBโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดBจัด
กิจกรรมใหBสอดคลBองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBในศตวรรษท่ี 21 เชMน 

- กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยอาจารย=ชาวตMางประเทศ 
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูBวัฒนธรรมตMางประเทศ 
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เปvาประสงคF 
คณะกรรมการหลักสูตรไดBปรึกษาหารือ เก่ียวกับการควบคุม การดูแล ใหBคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกMนักศึกษา
ซึ่งจะมีชMวยใหBนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูBระดับอุดมศึกษาไดBอยMางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
ลดลง ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอมดำเนินการควบคุม ดูแลใหB
คำปรึกษาวิชาการแกMนักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการสMงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 
การวางแผน (P) 
อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรไดBกำหนดระบบและกลไกการสMงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี  

4.1 อาจารย=ที่ปรึกษา และอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการใหBคำปรึกษา แนะแนวแกMนักศึกษา
และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.2 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอมแตMงตั้งอาจารย=ที่ปรึกษา
ประจำปOการศึกษา 2562 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.3 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ที่ปรึกษาดำเนินการและเขBารMวมการจัดกิจกรรมตามโครงการที่วาง 
แผนไวB 

4.4 หลักสูตรรMวมกับคณะจัดใหBมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตMออาจารย=ท่ีปรึกษา 
การดำเนินการ (D) 

 หลักสูตรกำกับ ติดตามใหBอาจารย=ที่ปรึกษาจัดตารางการใหBคำแนะนำและคำปรึกษาแกMนักศึกษาทั้งในดBาน
วิชาการและการใชBชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชMวงวันพุธบMายของทุกสัปดาห= เชMน ตอบขBอซักถามและชMวยแกBป`ญหา
จากนักศึกษาท่ีมีขBอสงสัยหรือป̀ญหาจากการเขBาเรียน เชMน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกBไขผลการเรียน การเบิกคMา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปZนตBน หรือนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย=ท่ี
ปรึกษาไดBที่หBองพักอาจารย=ตามตารางที่อาจารย=แตMละทMานไดBแจBงใหBทราบโดยกรรมการหลักสูตรกำกับ และติดตาม
ใหBอาจารย=ที่ปรึกษาจัดเก็บขBอมูลประวัติการใหBคำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขBอมูลที่เกี่ยวกับการใหBคำปรึกษาไวB
เพื่อรMวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหBคำปรึกษาแกMนักศึกษา ดูแล 
ใหBคำปรึกษาแกMนักศึกษา 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)   ตCองประเมินกระบวนการ บรรลุเปvาประสงคFหรือไมm 
  อาจารย=ประจำหลักสูตรไดBประเมินระบบและกลไกการสMงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวMากระบวนการ
ดูแลใหBคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกMนักศึกษานั้น คณะรMวมกับหลักสูตรจัดใหBนักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ตMออาจารย=ที่ปรึกษาและนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบวMา นักศึกษามีความพึงพอใจมากกวMา 4.60 ในทุก
ดBาน และมีความพึงพอใจโดยในภาพรวมเฉลี่ย 4.69 และจากการประชุมหลักสูตรรMวมกัน มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องใหBคำปรึกษาและคำแนะนำแกMนักศึกษาและกรรมการไดBจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงใหBดีขึ้น เชMน การสรBางกลุMม
ในไลน=เพื่อใหBสามารถตอบขBอซักถามและสามารถแกMป`ญหาใหBกับนักศึกษาไดBอยMางรวดเร็วและนำมาใชBจริงเพื่อเปZน
ชMองทางในการใหBคำปรึกษากับนักศึกษาในปOการศึกษา 2562 ตMอไป 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดBาน โดยเฉพาะการสรBางกลุMมในไลน=ทำใหBมีการประสานงานติดตMอ
ระหวMางอาจารย=ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขBามาพูดคุยและปรึกษาป`ญหาตMาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
ป`ญหาทางดBานการเรียน  ซึ่งทำใหBอาจารย=ที่ปรึกษาสามารถแกBป`ญหาในระดับตMาง ๆ ไดBดีขึ้น ทั้งดBานการเรียนและ
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เร่ืองสMวนตัว กลMาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถBาหากนักศึกษาตกคBางในรายวิชา
ใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปáดรายวิชาที่นักศึกษาตกคBาง เพื่อใหBนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตMอเนื่องอื่น ๆ 
ตMอไปไดB ซึ่งทำใหBสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน แตMอยMางไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมีความเห็นรMวมกันวMา 
ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผMานการเห็นชอบจากอาจารย=ที่ปรึกษา เพื่อรMวมกันพิจารณาและแกBป`ญหาประเมิน
ความเส่ียง 
การควบคุมดูแลการใหCคำปรึกษาวิทยานิพนธFแกmบัณฑิตศึกษา (เฉพาะปริญญาโท) 
1. จัดทำคูMมือการจัดทำวิทยานิพนธ=ใหBนักศึกษาและอาจารย=ท่ีปรึกษาดาวน=โหลดไดBจากเว็บไซต=ของบัณฑิต

วิทยาลัย 
2. มีกำหนดใหBนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ=จำนวน  3 หนMวยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปOที่ 1 โดยแบMงเปZน

หัวขBอวิทยานิพนธ= 1 หนMวยกิต และเคBาโครงการวิทยานิพนธ= 2 หนMวยกิต โดยวิทยานิพนธ=ท่ีใชBเวลาศึกษาคBนควBา
ไมMนBอยกวMา 45 ช่ัวโมงตMอภาคการศึกษาปกติ ใหBมีคMาเทMากับ 1 หนMวยกิต ระดับบทวิภาค  ภาคเรียนท่ี 3 ของปOท่ี 
1 เปZนการสอบหัวขBอวิทยานิพนธ= และเคBาโครงวิทยานิพนธ= ภาคเรียนที่  1 ของปOที่ 2 กำหนดใหBลงทะเบียน
วิทยานิพนธ= 2 หนMวยกิต ประกอบดBวยการสรBางและหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมขBอมูล การวิเคราะห=
ขBอมูลและเรียบเรียงวิทยานิพนธ=ในภาคเรียนที่ 2 ของปOที่ 2 ซึ่งเปZนภาคสุดทBาย นักศึกษาตBองลงทะเบียน
สำหรับวิทยานิพนธ= 1 หนMวยกิต ไดBแกM การเขียนบทความวิทยานิพนธ= ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นคำรBองเพื่อขอ
สอบวิทยานิพนธ=ข้ันสุดทBาย (ปากเปลMา) ไดBในภาคเรียนน้ี 

3. สำหรับวิทยานิพนธ= นักศึกษาตBองสMงบทความจากวิทยานิพนธ=เพ่ือการตีพิมพ=ในวันท่ีสอบปáดเลMม อาจารย=ท่ี
ปรึกษาจะชMวยปรักแกBบทความใหBสามารถตีพิมพ=ไดB และแนะนำแหลMงตีพิมพ=ใหBนักศึกษา 

4. หลักสูตรไดBจัดระบบดูแลติดตามความกBาวหนBาในการทำวิทยานิพนธ=ของนักศึกษาโดยหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCในศตวรรษที่ 21 (ตามนิยาม  สกอ. มี 4 กลุmม 
จะทำท้ังหมด หรือแบmงทำก็ไดC) 
เปvาหมายการดำเนินงาน 

1. นักศึกษาไดBรับรางวัลในการแขMงขันระดับชาติ อยMางนBอย 1 รางวัล 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตMอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBในศตวรรษ

ท่ี 21 มีคMาเฉล่ียสูงสุด 
เปvาประสงคF 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดBปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรBางทักษะการ
เรียนรูBในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปçาหมายใหBนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของหลักสูตร คือ นักศึกษาเปZนคนมี
ความรูB ความสามารถทางวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตMอตนเองและสังคม  และมี
ทักษะการเรียนรูBในศตวรรษที่ 21 ประกอบดBวย 3R ไดBแกM Reading (อMานออก), (W) Riting (เขียนไดB), และ (A) 
Rithemetics (คิดเลขเปZน) และ 7C ไดBแกM Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดBานการคิดอยMางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกBป`ญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดBานการสรBางสรรค= และนวัตกรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทักษะดBานความเขBาใจความตMางวัฒนธรรม ตMางกระบวนทัศน=) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะดBานความรMวมมือ การทำงานเปZนทีม และภาวะผูBนำ) Communications, 
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Information, and Media Literacy (ทักษะดBานการสื่อสารสารสนเทศ และรูBเทMาทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะดBานคอมพิวเตอร= และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรูB) 

ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอมดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

 
การวางแผน (P) ตรงตามเปvาประสงคFหรือไมm 
1. อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมความพรBอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รMวมกับคณะ 

เพื ่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนานักศึกษา เชMน จัดหาทรัพยากร สื ่อการสอน วัสดุ
วิทยาศาสตร= ใหBเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา  นอกจากนี้มีการจัดโครงการเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBทางดBาน
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค=ของหลักสูตร ไดBแกM โครงการจิตอาสา เชMน โครงการของชมรมอนุรักษ=
สิ่งแวดลBอม โดยมีคำสั่งแตMงตั้งอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ผูBสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม ในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหBนักศึกษาที่สMงผลตMอการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค=ของบัณฑิตในหลักสูตร ไดBแกM กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน= เชMน 
โครงการ Sci & Tech สวยดBวยมือเรา กิจกรรมดBานศิลปะและวัฒนธรรม เชMน โครงการสานสัมพันธ=วัฒนธรรม
ไทยพุทธ-มุสลิม กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวิชาการ เชMน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเตรียมความพรBอมกMอนสอบ โครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 
โครงการสัมมนาวิชาการส่ิงแวดลBอมศิลปกรรมและการอนุรักษ=เมืองเกMาสงขลา เปZนตBน  

2. ในสMวนของการเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดBวางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาใหBมี
ความทันสมัย และสอดคลBองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ=ของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สMงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหBเปZนไป
ตามที่หลักสูตรกำหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ=ของ
มหาวิทยาลัยโดยกำหนดใหBมีกิจกรรมสMงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหBเปZนไปตามที่หลักสูตรกำหนด เสริมสรBาง
ทักษะการเรียนรูBในศตวรรษที่ 21 เชMน การจัดกิจกรรมเพื่อชMวยในการพัฒนานักศึกษาใหBเกิดทักษะการเรียนรูB
ดBาน ICT ทางดBานวิทยาศาสตร=โดยรMวมมือกับคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี จัดโครงการใหBแกMนักศึกษา เชMน  
งานวัฒนธรรมสัมพันธ= รวมทั้งโครงการอบรมดBานคอมพิวเตอร= Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปZนตBน 
นอกจากนี้หลักสูตร ยังไดBวางแผนรMวมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื ่องความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรBอมกMอนสอบ กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนBาสูMอาชีพ เปZนตBน นอกจากน้ี
ทางคณะไดBจัดใหBมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารย=ชาวตMางประเทศใหBกับนักศึกษาชั้นปOที่ 3 ของหลักสูตร
ดBวย 

อาจารย=ผู Bรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ผู Bสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ ่งแวดลBอมวางแผนการจัดสรรงบประมาณ กMอนปOงบประมาณ  สำหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา โดย
มีอาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ผูBสอน ไดBจัดกิจกรรมใหBนักศึกษาเพื่อเปZนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค=ของบัณฑิตในหลักสูตร  ไดBแกM อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม 
การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรBางความรูBนอกหBองเรียน อาทิเชMน 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 
- โครงการสัมมนาวิชาการส่ิงแวดลBอมศิลปกรรมและการอนุรักษ=เมืองเกMาสงขลา 
- โครงการสัมมนากMอน/หลังฝjกประสบการณ=วิชาชีพ (ทักษะการปรับตัวในการทำงานการใชBชีวิตในสังคม

รMวมกับผูBอ่ืน) 
- โครงการอบรมเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBทางวิทยาศาสตร=ส่ิงแวดลBอมในศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนี้หลักสูตรไดBรMวมมือกับคณะเปáดโอกาสใหBนักศึกษาและอาจารย=ที่ปรึกษาไดBมีโอกาสเสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 
 จากผลการดำเนินโครงการ พบวMา นักศึกษาไดBรับความรูBนอกหBองเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความสามัคคีในหมูMคณะ

มากข้ึน อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรและผูBรับผิดชอบโครงการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูBรMวมโครงการมา
พิจารณาความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปOการศึกษาถัดไป อยMางไรก็ตามกิจกรรมดBานการพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ไดBจัดในระยะสั้นและไมMตMอเนื่อง จึงควรเพิ่มความถี่ของกิจกรรม หรือใหBนักศึกษาสMวนใหญMมีสMวน
รMวมมากข้ึน 
การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม ไดBประชุมดำเนินการรMวมกับคณะในการ
ดำเนินกิจกรรมและโครงการตMาง ๆ ที่ไดBวางแผนไวB เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBใน
ศตวรรษท่ี 21 
1) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 

หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ในวันที่ 19 กันยายน 
2562 ณ บริษัท หBองเย็นโชติวัฒน=หาดใหญM จำกัด (มหาชน) และเทศบาลนครหาดใหญM โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=
ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมดังกลMาว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ณ บริษัท หBองเย็นโชติวัฒน=
หาดใหญM จำกัด (มหาชน) และเทศบาลนครหาดใหญM  จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขBารับ
การศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.17)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานสถานท่ีและระยะเวลา ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.24) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBท่ีไดBรับ ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.87) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBไปใชBประโยชน= ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 

4.41) 
 

2) กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการส่ิงแวดลCอมศิลปกรรมและการอนุรักษFเมืองเกmาสงขลา 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการส่ิงแวดลBอมศิลปกรรมและการอนุรักษ=เมืองเกMาสงขลา 

ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ หBองประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี และเมืองเกMาสงขลาฝ`�งบMอยาง 
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และเมืองโบราณฝ`�งหัวเขาแดง โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับ
คณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดลBอมศิลปกรรมและการอนุรักษ=เมืองเกMาสงขลา  จาก
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขBารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมาก
ท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.22)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานกระบวนการ/ข้ันตอน ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานส่ิงอำนวยความสะดวก ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.20) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการใหBบริการของเจBาหนBาท่ี ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.19) 
(4) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.39) 
(5) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBความเขBาใจ ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00) 
(6) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBไปใชB ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.19) 

 

3) กิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษากmอนฝâก/หลังฝâกประสบการณFวิชาชีพ 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษากMอนฝjกประสบการณ=วิชาชีพ ในวันที ่ 20 

พฤศจิกายน 2562 และโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝjกประสบการณ=วิชาชีพ ในวันท่ี 2-3 เมษายน 2563  โดย
หลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=
ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว แตMเนื่องจากสถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย
พันธ=ใหมM 2019 (COVID-19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรมและเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมเปZนการจัดกิจกรรม
แบบออนไลน=แทน 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษากMอนฝjกประสบการณ=วิชาชีพ จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาเขBารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน 
4.74)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานกระบวนการ/ข้ันตอน ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.75) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานส่ิงอำนวยความสะดวก ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.76) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการใหBบริการของเจBาหนBาที่ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 

4.76) 
(4) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.90) 
(5) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBความเขBาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.47) 
(6) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBไปใชB ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.81) 

 
 

4) กิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCทางวิทยาศาสตรFสิ่งแวดลCอมในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1 
อบรมการวิเคราะหFและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลCอม (EIA)) 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมอบรมการวิเคราะห=และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลBอม (EIA) ในรายวิชาการ

วิเคราะห=และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลBอม ในปOการศึกษา 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัส 594231 และ 594232  
และเนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรทำใหBนักศึกษารหัส 604259 ลงเรียนรายวิชาการวิเคราะห=และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลBอมในปOการศึกษา 2/2562 โดยพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรานส= ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
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ไทย) จำกัด และ โรงไฟฟçาจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปOที่ 4 (รหัส 594231 
และ 594232) และวันที่ 10 มีนาคม 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปOที่ 3 (รหัส 604259) โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=
ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมดังกลMาว แตMเนื่องจากสถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-
19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในปOการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษารหัส 604259 

ผลการดำเนินการกิจกรรมอบรมการวิเคราะห=และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลBอม (EIA) จากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษารหัส 594231 และ 594232 ท่ีเขBารับการศึกษาดูงานในปOการศึกษา 1/2562 โดย
ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.58)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานสถานท่ีและระยะเวลา ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.58) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBท่ีไดBรับ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.51) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBท่ีไดBไปใชBประโยชน= ในระดับมากท่ีสุด (คะแนน

เฉล่ีย 4.67) 
 

5) กิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCทางวิทยาศาสตรFสิ่งแวดลCอมในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝÉãง) 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBทางวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอมใน

ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝ`�ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ= 2562 ณ หBอง
ประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และภาคสนามในพื้นที่ชายฝ`�งดBาน
ตะวันออกของจังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับ
คณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBทางวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอมในศตวรรษท่ี 
21 (ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝ`�ง) จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาเขBารับการอบรม โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.75)  มีรายละเอียด
ดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานกระบวนการ/ข้ันตอน ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.80) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานส่ิงอำนวยความสะดวก ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.81) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการใหBบริการของเจBาหนBาที่ ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 

4.72) 
(4) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.91) 
(5) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBความเขBาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.44) 
(6) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBไปใชB ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.83) 
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6) กิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCทางวิทยาศาสตรFสิ่งแวดลCอมในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการปåาไมCและสัตวFปåา) 

หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรBางทักษะการเรียนรูBทางวิทยาศาสตร=สิ่งแวดลBอมใน
ศตวรรษท่ี 21 คร้ังท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการปiาไมBและสัตว=ปiา ในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ณ เขตรักษาพันธุ=สัตว=
ปiาโตนงาชBาง จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับ
คณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว แตMเนื่องจากสถานการณ=การแพรM
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรม 

 

7) กิจกรรมโครงการอบรมเสริมสรCางทักษะการเรียนรูCทางวิทยาศาสตรFสิ่งแวดลCอมในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชCเคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหF) 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชBเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห= ในรายวิชา

เครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห=ทางสิ ่งแวดลBอม ในวันที ่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพ่ือขอ
ความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชBเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห=ทาง
สิ่งแวดลBอมจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขBารับการอบรม โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ
อยูMในระดับมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.77)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.67) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานส่ิงอำนวยความสะดวก ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.86) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานคุณภาพ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.79) 
 

8) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการจัดการส่ิงแวดลCอม 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม ณ เทศบาลนครภูเก็ต 

และเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ใหBแกMนักศึกษารหัส 594232 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 และนักศึกษา
รหัส 604259 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความ
เห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผู BสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว แตMเนื ่องจาก
สถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงานของนักศึกษารหัส 604259 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษารหัส 594232 ท่ีเขBารับการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมาก
ท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.58)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานสถานท่ีและระยะเวลา ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.14) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBท่ีไดBรับ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.61) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBท่ีไดBไปใชBประโยชน= ในระดับมากท่ีสุด (คะแนน

เฉล่ีย 5.00) 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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9) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลCอม 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย=การเรียนรูBวิถีชีวิต โหนด นา เล ตำบลทMาหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=
ผูBสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลBอม จากการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขBารับการอบรม โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูMในระดับมากที่สุด 
(ระดับคะแนน 4.22)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานกระบวนการ/ข้ันตอน ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 
(2) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานส่ิงอำนวยความสะดวก ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.20) 
(3) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการใหBบริการของเจBาหนBาท่ี ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.19) 
(4) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.39) 
(5) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานความรูBความเขBาใจ ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00) 
(6) ผูBตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดBานการนำความรูBไปใชB ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.19) 

 

10) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย 
หลักสูตรรMวมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 11 มีนาคม 

2563 ณ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยหลักสูตรรMวมกับอาจารย=ผูBสอนไดBจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความ
เห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหBอาจารย=ผู BสอนรMวมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกลMาว แตMเนื ่องจาก
สถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานดังกลMาว 
 

11) กิจกรรมโครงการสัมมนา เร่ือง ม่ันใจเดินหนCาสูmวิชาชีพ 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรม ไดBจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนBาสูM

วิชาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ= 2563 โดยไดBเชิญศิษย=เกMาที่มีประสบการณ=ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ=ใหBแกMนักศึกษาชั้นปOที่ 2  เพื่อเตรียมนักศึกษาใหBมีความพรBอมเขBาสูMวิชาชีพของตนเอง และ
เสริมสรBางความมั่นใจในการศึกษาวิชาการเพื่อเขBาสูMวิชาชีพ ผลการดำเนินกิจกรรมสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนBาสูM
วิชาชีพ จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขBารMวมกิจกรรมโดยภาพรวมอยูMในระดับมาก (ระดับ
คะแนน 4.37)       
 

12) กิจกรรมโครงการสานสัมพันธFวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ=วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม ใน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อสMงเสริมกิจกรรมรMวมกันระหวMาง อาจารย= เจBาหนBาที่ และนักศึกษา ไทยพุทธ-มุสลิม ใหB
เกิดความรักความเขBาใจในการอยูMรMวมกันภายใตBสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ=
วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูBเขBารMวมกิจกรรมโดยภาพรวมอยูMในระดับ
มากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.53) 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

52 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

13) กิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ ใหBแกM

นักศึกษาชั้นปOที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใหBนักศึกษามีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ซึ่งเปZน
การศึกษาท่ีเนBนการปฏิบัติงานในหนMวยงาน เปZนการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในหBองเรียนซ่ึงจะชMวยเสริมสรBาง
ทักษะและประสบการณ=เพื่อใหBนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปZนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานตBองการ ผลการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีเขBารMวมกิจกรรมโดยภาพรวมอยูMในระดับมาก (ระดับคะแนน 3.7) 

 

14) กิจกรรมการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูBภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

ประกอบอาชีพใหBกับนักศึกษาอยMางตMอเน่ืองจากปOการศึกษา 2560 โดยใหBนักศึกษาช้ันปOท่ี 3 เขBารMวมกิจกรรม  ในการ
ดำเนินกิจกรรมจะใชBวิธีนับเวลาเขBาเรียน ซึ่งจัดไวBสัปดาห=ละ 2 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห= การผMานกิจกรรมตBองเขBา
รMวมกิจกรรมไมMนBอยกวMารBอยละ 80 และคณะจะออกใบประกาศการผMานกิจกรรมใหBกับนักศึกษา 

 

15) กิจกรรมโครงการราชภัฏวิชาการ “100 ปH โรงเรียนฝâกหัดครูสูmมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” : เหลียวหลังแล
หนCาสูm 45 ปH คณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมโครงการราชภัฏวิชาการ “100 ปO โรงเรียนฝjกหัดครูสูM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” : เหลียวหลังแลหนBาสูM 45 ปO คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี ระหวMางวันที่ 31 
กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา เพื่อเผยแพรMผลงานทางวิชาการของอาจารย=และนักศึกษาในคณะไดBแสดงความรูBความสามารถทาง
วิชาการผMานการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สรBางเครือขMายทางการศึกษา ทำใหBเกิดความรMวมมือและความรMวมมือ
ระหวMางอาจารย= นักศึกษา และชุมชนในทBองถิ่น รวมทั้งเปZนการชMวยเสริมสรBางทักษะและประสบการณ=ในการทำ
กิจกรรมรMวมกันใหBแกMนักศึกษา 
 

16) กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูCวัฒนธรรมตmางประเทศ 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูB

วัฒนธรรมตMางประเทศ ในชMวงเดือนเมษายน 2563 เพื่อเปáดโอกาสใหBนักศึกษามีความรูBความสามารถทางดBาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ=และสามารถใชBชีวิตในตMางประเทศไดB เปZนการเพิ่มทักษะการใชBชีวิตนอกร้ัว
มหาวิทยาลัยใหBแกMนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกประเทศที่สนใจเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูBวัฒนธรรม
ตMางประเทศไดB คือ ประเทศมาเลเซีย (ระหวMางวันที่ 20-24 เมษายน 2563) ประเทศสิงคโปร= (ระหวMางวันที่ 20-25 
เมษายน 2563) ประเทศเวียดนาม (ระหวMางวันที่ 18-26 เมษายน 2563) และประเทศลาว ระหวMางวันที่ 18-26 
เมษายน 2563) แตMเนื่องจากสถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-19) ทำใหB
ตBองเล่ือนกิจกรรมดังกลMาวออกไปกMอนอยMางไมMมีกำหนดจนกวMาสถานการณ=จะกลับเขBาสูMสภาวะปกติ 

 

17) กิจกรรมโครงการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาความรูCและประสบการณFแกmศิษยFเกmา 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรรMวมกับคณะ ไดBจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื ่อง การพัฒนาความรูBและ

ประสบการณ=แกMศิษย=เกMา ในวันท่ี 18 เมษายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เพื่อเสริมสรBางความสัมพันธ=และการแลกเปลี่ยนเรียนรูBดBานวิชาชีพและประสบการณ=ระหวMางศิษย=เกMา ศิษย=
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ป`จจุบัน และคณาจารย=ตลอดจนบุคลากร แตMเนื่องจากสถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 
2019 (COVID-19) ทำใหBตBองยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกลMาว 

 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวMากระบวนการจัดกิจกรรมเปZนไปตามแผนที่วางไวBโดยสMวนใหญM อยMางไรก็
ตามพบวMามีป`ญหาและอุปสรรคบBาง โดยเฉพาะจากสถานการณ=การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 
2019 (COVID-19)  ที่เริ่มแพรMระบาดเปZนวงกวBางในประเทศไทยตั้งแตMเดือนมีนาคม 2563 สMงผลใหBไมMสามารถจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักศึกษาไดB สMงผลตMอการเดินทาง และไมMสามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานไดB ทำใหBตBอง
งดบางกิจกรรม เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปZนแบบออนไลน= หรือตBองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกวMา
สถานการณ=จะเขBาสูMสภาวะปกติ และยังสMงผลตMอการจบการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไมMสามารถใชB
หBองปฏิบัติการเพื่อวิจัยไดB  และจากการประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสMวนใหญMมีความรูBความเขBาใจ มี
ทักษะตMาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูMคณะมากข้ึน เปZนไปตามเปçาประสงค=ท่ีวางไวBวMาตBองการใหBนักศึกษามีคุณสมบัติ
ตามคุณสมบัติอันพึงประสงค=ของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรูBในศตวรรษท่ี 21 ท่ีประกอบดBวย 3R และ 7C 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตmอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดลBอม เห็นควรเพ่ิมจำนวนกิจกรรม
ทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ำซBอนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปOที่ 1 และเปáดโอกาสใหBนักศึกษามีสMวนรMวมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมตMาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปOการศึกษา 2562 อาจารย=ผูBรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นวMา 
ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูBนอกหBองเรียนในรายวิชาตMาง ๆ ใหBมากขึ้น เชMน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา 
หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาใหBสัมมนาในรายวิชาตMาง ๆ อยMางไรก็ตามจากสถานการณ=การแพรMระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ=ใหมM 2019 (COVID-19)  ซ่ึงสMงผลกระทบตMอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม จึงอาจมี
การพิจารณานำเทคโนโลยีตMาง ๆ มาใชBรMวม เชMน เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปZนรูปแบบออนไลน= เชิญวิทยากรมาใหB
สัมมนาในรูปแบบออนไลน= จัดทำหรือจัดหาส่ือ ขBอมูล หรือเน้ือหาตMาง ๆ ในรูปแบบออนไลน=ใหBนักศึกษา เปZนตBน  
 
 

 
หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 
3.2-0-2 คำส่ังแตMงต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหBคำแนะนำและคำปรึกษาแกMนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดBานตMางๆ 
3.2-0-5 คูMมือการจัดทำวิทยานิพนธ= 
3.2-0-6 ตารางเรียนนักศึกษาท่ีระบุการเขBาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
การสMงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 ขBอ 
 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

4 ขBอ 
4 คะแนน 

4 ขBอ 
4 คะแนน P  

 
กรณีไดCคะแนน 4 หรือ 5 ใหCระบุเหตุผลท่ีไดC 

 
สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 3.2 
จุดแข็ง 
- นักศึกษามีความกระตือรือรBนในการเขBารMวมกิจกรรมพัฒนาตนเองและกิจกรรมท่ีหนMวยงานภายนอกจัด 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สMงเสริมใหBนักศึกษามีสMวนรMวมในการเสนอความเห็นและวางแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - การเพ่ิมแหลMงเรียนรูBนอกหBองเรียนใหBมากข้ึนเพ่ือใหBครอบคลุมท้ังทางดBานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลBอมและเทคโนโลยีส่ิงแวดลBอม 

ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 - หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาของกิจกรรมศึกษาดูงานนอกหBองเรียนในรายวิชา โดยเพ่ิมโครงการท่ีสอดคลBองกับ

การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
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ตัวบmงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ผูCชmวยศาสตราจารยF ขวัญกมล ขุนพิทักษF โทรศัพทF  :   081-5424001 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : อาจารยF ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ  โทรศัพทF  :   089-0716916 
 

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

- ไม`มีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ`งชี ้

-มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ`งชี้ 

- มีแนวโนQมผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ`งชี ้

- มีแนวโนQมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึน้
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบายในตัว
บ`งชี ้

- มีแนวโนQมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานที่
โดดเด`น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ`มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษR
ยืนยัน และกรรมการ
ผูQตรวจประเมินสามารถ
ใหQเหตุผลอธิบายว`าเปkน
ผลการดำเนินงานที่โดด
เด`นอย`างแทQจริง 
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ผลการดำเนินงาน 
การคงอยูm 
อัตราการคงอยูmของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปH พ.ศ. ท่ี
รับเขCา 

จำนวน
รับเขCา 
� 

จำนวน
สำเร็จ 
� 

คCางจบ 
ออก

กลางคัน 
� 

2557 83 20 28 35 
2558 77 31 12 34 
2559 74 0 47 27 
2560 29 0 12 17 
2561 26 0 14 12 
2562 17 0 14 5 

 อัตราการคงอยูM = �-� X 100 
� 

   

อัตราการสำเร็จการศึกษา = � X 100 
� 

นักศึกษาปOการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 57.83 
นักศึกษาปOการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 55.84 
นักศึกษาปOการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 63.51 
นักศึกษาปOการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 41.37 
นักศึกษาปOการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 53.84 
นักศึกษาปOการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูMคิดเปZนรBอยละ 70.58 
 
 โดยภาพรวมพบวMา อัตราการคงอยูMของนักศึกษามีแนวโนBมท่ีสูงข้ึน โดยหลักสูตรดำเนินการดังน้ี 
 1.  รMวมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมM 
 2.  มีอาจารย=ท่ีปรึกษาดูแลใหBคำปรึกษาแนะนำอยMางใกลBชิด  
    3.  มีการเตรียมความพรBอมกMอนสอบกลางภาคและปลายภาค 
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ผลการดำเนินงาน 
1.3.2 การสำเร็จการศึกษา 

 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขCอมูลยCอนหลัง 3 ปH ตามใบแทรก 4 ก.ค. 59) 

ปHการศึกษาท่ีรับเขCา 
(ต้ังแตmปHการศึกษาท่ีเร่ิมใชCหลักสูตร) 

จำนวนท่ีรับเขCา 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาปกติ 
จำนวน รCอยละ 

2557 83 0 0 
2558 77 0 0 
2559 74 0 0 
2560 29 0 0 
2561 26 0 0 
2562 17 0 0 

 
ปÉจจัยท่ีมีผลกระทบตmอการสำเร็จการศึกษา 
    อธิบายป̀จจัยท่ีมีผลกระทบตMอการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

- ความรูBในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะวิชาในกลุMมวิทยาศาสตร= มีเกรดเฉล่ียนท่ีคMอนขBางต่ำ เม่ือ
เร่ิมการเรียนการสอนจำเปZนตBองอธิบายทบทวนในความรูBระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำใหBเสียเวลาเรียน 

- สภาพเศรษฐกิจ/สถานะภาพของครอบครัว ดBวยป̀ญหาเศรษฐกิจท่ัวโลกตกต่ำ จนมีผลกระทบถึงเศรษฐกิจ
ในระดับทBองถ่ิน เกษตรกรสMวนใหญMประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล=มน้ำมัน เม่ือยางพารา/ปาล=ม
น้ำมันราคาตกต่ำ ทำใหBเศรษฐกิจของครอบครัวตกต่ำไปดBวย 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตmอหลักสูตรและการรCองเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลBอม มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตMอ 

(ตMอกระบวนการที่ดำเนินการใหBกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบMงชี้ 3.1 และ 3.2) การจัดการเรียนสอนทุก
รายวิชา และผลการประเมินความพึงพอใจแตMละรายวิชาการอยูMในระดับดีมาก ตBองรายงานเปรียบเทียบ
ยBอนหลัง 3 ปO เพ่ือดูแนวโนBม 

- หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขBอรBองเรียนของนักศึกษา โดย หลักสูตรฯ จะดำเนินการโดยนำเรื่องเขBาหารือกับ
กรรมการบริหารหลักสูตร และพบวMาในปOการศึกษา 2562 ไมMมีการรBองเรียนของนักศึกษา  
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ผลการดำเนินงาน 
นักศึกษามีความพึงพอใจตMอหลักสูตร แยกเปZนแตMละปOดังน้ี 

ปHการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2560 5.00  
2561 5.00  
2562 4.28 คะแนนลดลงจากปOท ี ่ผ Mานมาเน ื ่องจาก ทาง

มหาวิทยาลัยขาดการสMงเสริมใหBนักศึกษาออกไป
ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เนื่องจากงบประมาณมี
จำกัด  

 
 

หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 
3.3-0-1 รายงานจำนวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจำนวนผูBสำเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 การตีพิมพ=เผยแพรMผลงานของผูBสำเร็จการศึกษา 
3.3-0-5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตMอการจัดการเรียนของหลักสูตร 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปvาหมาย 

 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 3 ขBอ  

3 ขBอ 
3 คะแนน 

3 ขBอ 
3 คะแนน 

3 ขBอ 
3 คะแนน 

3 ขBอ 
3 คะแนน P 

  

 

 

กรณีไดCคะแนน 4 หรือ 5 ใหCระบุเหตุผลท่ีไดC 
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สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 3.3 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  โดยภาพรวมอัตราการคงอยูMของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนBมลดลง ในปOการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดB
ออกขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วMาดBวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งจะสMงผลใหBนักศึกษาท่ี
มีผลการเรียนต่ำกวMาเกณฑ=ที่กำหนดพBนสภาพการเปZนนักศึกษา เปZนผลใหBมีนักศึกษาออกกลางคันเพิ่มมากขึ้น ทาง
หลักสูตรฯ จึงมีการกำชับใหBอาจารย=ที่ปรึกษาดูแลและควบคุมแผนการเรียนจองนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหBสามารถใหB
คำปรึกษาแกMนักศึกษาไดBทันกMอนท่ีนักศึกษาจะตกออกกลางคัน 
 2.  นักศึกษาบางคนยังมีป`ญหาคMาใชBจMายในการเรียน เนื่องจากความลMาชBาของการเบิกจMายเงินจากกองทุนใหB
กูBยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จึงทำใหBนักศึกษาบางคนตBองลาออก เนื่องจากไมMมีเงินชำระคMาลงทะเบียนและคMาใชBจMาย
สMวนตัว 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 มหาวิทยาลัยหรือคณะ ควรจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมใหBกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือสMงเสริมการหา
รายไดBระหวMางเรียน 
 
สรุปภาพรวมองคFประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
จุดแข็ง  

1.  นักศึกษาสMวนใหญMมีภูมิลำเนาอยูMในจังหวัดสงขลาและพ้ืนท่ีใกลBเคียงจึงสามารถใชBเปZนแนวทางในการพัฒนา
บัณฑิตเพ่ือทBองถ่ินเชMนโครงการป̀ญหาพิเศษในทBองถ่ิน 

2.  นักศึกษาที่จบการศึกษายังมีความตBองการทำงานในทBองถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนสอดคลBองกับปรัชญาของ
หลักสูตรคือเนBนคุณธรรม นำส่ิงแวดลBอมกBาวหนBา พัฒนาทBองถ่ิน  

3.  หลักสูตรไดBมีการจัดกิจกรรมตามแบบตามแผนการเตรียมความพรBอมกMอนเขBาศึกษาของนักศึกษาใหมMโดย
การดำเนินงานของหลักสูตรรMวมกับคณะ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย=และนักศึกษามุMงเนBนโจทย=วิจัยเพื่อตอบสนองความตBองการและแกBป̀ญหาดBานสิ่งแวดลBอมในทBองถ่ิน
จากการสัมภาษณ=นักศึกษากMอนเขBาศึกษา 

2. สMงเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรBอมพัฒนาใหBกับนักศึกษาในปOการศึกษาตMอไป 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักศึกษาท่ีรับเขBาบางสMวนมีความรูBพ้ืนฐานดBานวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร=คนขBางต่ำ 
2. โดยภาพรวมอัตราการคงอยูMของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโนBมลดลงซึ่งในปOการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย

ไดBออกขBอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวMาดBวยการจัดการเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะสMงผลใหB
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกวMาเกณฑ=ที่กำหนดผลสภาพการเปZนนักศึกษาเปZนผลใหBมีนักศึกษาออกกลางคันเพิ่มมากข้ึน
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หลักสูตรจึงมีการกำชับใหBอาจารย=ที่ปรึกษาดูแลแผนการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหBสามารถใหBคำปรึกษาแกM
นักศึกษาไดBทันกMอน ท่ีนักศึกษาจะตบออกกลางคัน 

3. นักศึกษาบางคนยังมีคMะยังมีป̀ญหาคMาใชBจMายในการเรียนเน่ืองจากความลMาชBาของการเบิกจMายเงินจากกองทุน
ใหBกูBยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จึงทำใหBนักศึกษาบางคนตBองลาออกเนื่องจากไมMมีคMาใชBจMายในการลงทะเบียนเรียนและ
คMาใชBจMายสMวนตัว 

4. การเพิ่มแหลMงเรียนรูBนอกหBองเรียนใหBมากขึ้นเพื่อใหBครอบคลุมทั้งทางดBานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลBอมและเทคโนโลยีส่ิงแวดลBอม 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรเพิ่มชMวงเวลาในการปรับความรู Bพื ้นฐานดBานวิทยาศาสตร=รวมทั้งการปรับความรู Bพื ้นฐานทางดBาน
ส่ิงแวดลBอม 

2. ควรมีการบูรณาการภาษาและคณิตศาสตร=เขBาไปในการเรียนการสอนสอดแทรกใน มคอ.3 มคอ.5 
3. มหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมใหBแกMนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือสMงเสริมการหา

รายไดBระหวMางเรียน 
4. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาของกิจกรรมศึกษาดูงานนอกหBองเรียนในรายวิชาโดยเพิ่มโครงการท่ี

สอดคลBองกับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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องคFประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบmงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหMงชาติ 
 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ผูCชmวยศาสตราจารยF ขวัญกมล ขุนพิทักษF โทรศัพทF  :   081-5424001 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : อาจารยF ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ  โทรศัพทF  :   089-0716916 
 

เกณฑ=การประเมิน ใชBคMาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคำนวณ 
คะแนนท่ีไดB   = 

 
 

ผลการดำเนินงาน : 
ผลการดำเนินงาน หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 

ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดลBอม ไดBใชBขBอมูลจากสำนักสMงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เรื ่องการสำรวจความพึงพอใจของนายจBาง 
ผูBประกอบการและผูBใชBบัณฑิต ที่มีตMอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ซึ่งแบบสำรวจประกอบดBวยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 
ดBาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลBอม มีผลรวมของคMาคะแนนที่ไดBจากการประเมินเปZน 
87.2 คิดเปZนคMาเฉล่ียเทMากับ 4.36  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูBใชBบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปO 2561 

2.1-0-2 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูBใชBบัณฑิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปO 2561 

 

ขCอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบmงช้ี 
ขCอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบmงช้ี หนmวยวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผูBสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 48 
2. จำนวนผูBท่ีตอบแบบสอบถาม คน 11 
3. รBอยละผูBตอบแบบสอบถาม รBอยละ 22.92 

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูBใชBบัณฑิต 
3.1 ดBานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.27 
3.2 ดBานความรูB   คะแนน 4.38 
3.3 ดBานทักษะทางป̀ญญา  คะแนน 4.33 
3.4 ดBานทักษะความสัมพันธ=ระหวMางบุคคล  คะแนน 4.34 
3.5 ดBานทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชB คะแนน 4.46 

5. คMาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คMาเฉล่ีย 4.36 
 

ผลรวมของคSาคะแนนที่ได/จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ได/รับการประเมินทั้งหมด 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปvาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหMงชาติ 

คMาเฉล่ีย 
4.00  

ไมMประเมิน 

คMาเฉล่ีย 
4.69 

คะแนน 
4.69 

คMาเฉล่ีย 
4.71 

คะแนน 
4.71 

คMาเฉล่ีย 
4.36 

คะแนน 
4.36 

P 

  

 

 
สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 2.1 
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ตัวบmงช้ีท่ี 2.2 รBอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดBงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO 
 

ผูCกำกับดูแลตัวบmงช้ี  : ผูCชmวยศาสตราจารยF ขวัญกมล ขุนพิทักษF โทรศัพทF  :   081-5424001 
ผูCจัดเก็บขCอมูล  : อาจารยF ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ  โทรศัพทF  :   089-0716916 
 
เกณฑFการประเมิน โดยการแปลงคMารBอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดBงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO

เปZนคะแนนระหวMาง 0 – 5 กำหนดใหBเปZนคะแนนเต็ม 5  = รBอยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรBอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดBงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงคMารBอยละท่ีคำนวณไดBในขBอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีไดB   = 

 
หมายเหตุ :  

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต3องไม7น3อยกว7าร3อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม7ไม7ต3องประเมินตัวบ7งชี้ที่ 2.1 และ 2.2  เนื่องจากไม7มีผู3สำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู7 ต3องประเมินตัวบ7งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด3วย เนื่องจากมีผู3สำเร็จการศึกษาแล3ว 
 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอCางอิงประกอบดCวย 
ในปOการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดลBอม คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี  มี
ผู Bสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที ่สำเร็จการศึกษาปO
การศึกษา 2561 รวมทั ้งสิ ้น 48 คน และมหาวิทยาลัยไดB
กำหนดใหBนักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขBอมูล
ภาวะการมีงานทำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี
ตอบแบบสำรวจการมีงานทำและสMงขBอมูลใหBกับมหาวิทยาลัย
รวมทั ้งส ิ ้น 42 คนคิดเปZนร Bอยละ 87.50 ซึ ่งม ีงานทำและ
ประกอบอาชีพอิสระ 33 คน คิดเปZนรBอยละ 84.61 คิดเปZน  
4.23 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดย
สำนักสMงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปO
การศึกษา 2561 

 

คMารBอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดBงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO 
100 

X 5 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได/งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปÉ 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

X 100 
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ขCอมูลพ้ืนฐาน 

ขCอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบmงช้ี หนmวยวัด ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 48 
2. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจการไดBงานทำ คน 42 
3. รBอยละผูBตอบแบบสอบถาม รBอยละ 87.50 
4. จำนวนบัณฑิตท่ีมีงานทำกMอนเขBาศึกษา คน 1 
5. จำนวนบัณฑิตท่ีไดBงานทำท้ังหมด คน 24 
6. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 9 
7. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตMอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑ=ทหาร / อุปสมบท คน 2 
9. เงินเดือนหรือรายไดBตMอเดือน บาท 11,155 

รCอยละของบัณฑิตท่ีไดCงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปH รCอยละ 4.23 
 

 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณหาคmารCอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดCงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปH 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธF 
 

ตัวต้ัง 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดBงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO 
(ไดBงานทำ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 

(จำนวนผูBตอบ – (มีงานกMอนเรียน – 
ศึกษาตMอ เกณฑ=ทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

33 39 X 100 รBอยละ 84.61 
 

 
แปลงคMารBอยละท่ีคำนวณไดBในขBอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธF 

 
ตัวต้ัง 

คMารBอยละของบัณฑิต  (ท่ีไดBจากขBอ 1)  ท่ีไดBงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ  
X 5 

 
รBอยละ 84.61 100 X 5 4.23 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบmงช้ี 
เปvาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปvาหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมmบรรลุ 
รBอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดBงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปO 

รBอยละ 
70 

รBอยละ 

รBอยละ 
60.71 
คะแนน 
3.04 

รBอยละ 
75.76 
คะแนน 
3.79 

รBอยละ 
84.61 
คะแนน 
4.23 

P 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบmงช้ีท่ี 2.2 
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ขCอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม                                                                                                                                                                
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

63 

  
 

หมวดท่ี  4 ข+อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปCดสอนในภาค/ปFการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร7อยละ) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผNาน 

กลุNม 624259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
4211107 เคมี 1 0  0  1  2  3  7  2  2  0  0  0  0  0  0  17 15 
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 4  6  4  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  17 15 
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 0  0  0  0  2  6  7  2  0  0  0  0  0  0  17 15 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 0  0  13  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  17 15 
GESC405 นักคEนควEาขEอมูล 1  4  5  3  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  17 15 
GESH201 ทักษะชีวิต 3  3  7  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  17 15 
GESH203 มนุษยNกับความงาม 0  2  4  0  4  3  1  3  0  0  0  0  0  0  17 14 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
4211109 เคมี 2 0 0 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4581111 หลักสถิติ 0  0  1  2  1  1  5  0  0  0  0  0  0  0  10 10 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 7  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
GESL103 รูEใชEภาษาไทย 1  2  8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
GESS301 การใชEชีวิตในสังคมสมัยใหมZ 12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
GESS304 ศาสตรNพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 9  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

64 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

กลุNม 614259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
3562201 การสรEางธุรกิจใหมZ และการเป̀นผูEประกอบการ 0 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
4131007 ฟcสิกสNพ้ืนฐาน 1  0  2  5  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15 15 
4131008 ปฏิบัติการฟcสิกสNพ้ืนฐาน 0  0  0  0  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  15 15 
4212205 เคมีวิเคราะหN 1 0  0  0  0  0  0  3 12  0  0  0  0  0  0  15 3 
4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหN 1 0  0  0  0  0  5  9  1  0  0  0  0  0  0  15 14 
4452106 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลEอม 1  2  4  2  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  15 15 
GEH0401 วิถีลุZมน้ำทะเลสาบสงขลา 0  6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8 8 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3  5  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
4451102 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
4452105 เคมีส่ิงแวดลEอม 1 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะหN 0  1  1  4  4  1  3  0  0  0  0  0  0  0  14 14 
4452303 การจัดการทรัพยากรปhาไมEและสัตวNปhา 3  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14 14 
4571411 แคลคูลัส 1 0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  11  14 3 
GEH0401 วิถีลุZมน้ำทะเลสาบสงขลา 1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6 6 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 2  4  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14 14 
กลุNม 604259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
3623117 การเดินปhาและการทZองเท่ียวแบบผจญภัย 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
4453105 เศรษฐศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0  0  9  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลEอม 0  1  3  4  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 0  0  4  3  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหNทางส่ิงแวดลEอม 0  3  1  2  5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 11  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
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4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 7  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13 13 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
4212511 เคมีอินทรียNพ้ืนฐาน 1  0  1  0  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
4331107 ชีววิทยา 1 0  1  0  4  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 0  4  3  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 5 5 0  1 1 0  1 0  0  0  0  0  0  0  13 13 
4453213 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลEอม 5  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝklง 12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
4453215 มลพิษทางอากาศ 2  3  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  12 12 
กลุNม 594231 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
1103254 ผูEนำนันทนาการและการอยูZคZายพักแรม 9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  9 9 
4131005 ฟcสิกสNพ้ืนฐาน 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0  0  3  1  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  4 4 
4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลEอม 0  1  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8 8 
4453207 การจัดการทะเลสาบสงขลา 24  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25 25 
4454101 กฏหมายส่ิงแวดลEอม 0  3  14  6  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25 25 
4454204 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรNและการสำรวจระยะไกลดEานส่ิงแวดลEอม 11  6  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25 25 
4454205 การวิเคราะหNและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลEอม 0  1  9  8  5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  25 25 
4454501 สัมมนาวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 6  10  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25 25 
4454601 การเตรียมฝmกประสบการณNทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 22  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  24 24 
4571401 แคลคูลัส 1 0  0  0  0  1  1  4  0  0  0  0  0  0  8  14 6 
5074409 เคร่ืองด่ืม 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
7000390 การเตรียมความพรEอมสหกิจศึกษา 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 2 
GEH0409 วิถีอาเซียน 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปkจจุบัน 0  0  0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  0  0  1 1 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 
4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453104 วิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอมของดิน 0  0  0  3 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  4 4 
4453202 การกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453204 การจัดการทรัพยากรปhาไมEและสัตวNปhา 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453301 การวิเคราะหNคุณภาพน้ำ 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4454602 การฝmกประสบการณNทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 7 2 4 0  0  0  0  0  0  0 0  11 0  0  24 13 
7000490 สหกิจศึกษา 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 2 
 
กลุNม 594232 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
3623117 การเดินปhาและการทZองเท่ียวแบบผจญภัย 3  4  1  1  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  9 9 
4212201 เคมีวิเคราะหN 1 0  0  0 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453103 เศรษฐศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453306 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหNทางส่ิงแวดลEอม 0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453310 เทคโนโลยีสะอาด 8  4  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20 20 
4454101 กฏหมายส่ิงแวดลEอม 0  6  11  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20 20 
4454204 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรNและการสำรวจระยะไกลดEานส่ิงแวดลEอม 13  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  20 19 
4454205 การวิเคราะหNและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลEอม 0  1  4  8  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20 20 
4454501 สัมมนาวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 14  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20 20 
4454601 การเตรียมฝmกประสบการณNทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 12  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14 14 
4571401 แคลคูลัส 1 0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  2  8 6 
5061107 การเพาะเล้ียงสัตวNน้ำเบ้ืองตEน 1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4 4 
7000390 การเตรียมความพรEอมสหกิจศึกษา 6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6 6 
GEH0409 วิถีอาเซียน 0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 2 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปkจจุบัน 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 
4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลEอม 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453104 วิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอมของดิน 0  0  0  3 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  4 4 
4453202 การกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4453301 การวิเคราะหNคุณภาพน้ำ 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 
4454602 การฝmกประสบการณNทางวิทยาศาสตรNส่ิงแวดลEอม 7  5 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  12 12 
7000490 สหกิจศึกษา 6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6 6 
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2. การวิเคราะห-รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม8ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต1ละรายวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

4212205   เคมี
วิเคราะห1 1 

1/2562 - นักศึกษากลุ=ม 614259 
ลงทะเบียนเรียน 15 คน 
นักศึกษาที่สอบผ=าน 3 คน ผล
การเรียนเปIน D ไม=ผ=าน 12 คน 
ผลการเรียนเปIน E 

รวมทั้งจากขPอมูล 
มคอ. 5 และ
สอบถามขPอมูลจาก
ตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย1ผูPสอน แลPว
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแกPไข 

- นักศึกษาส=วนใหญ=มีทักษะการคิดวิเคราะห1และการ
คำนวณทางคณิตศาสตร1และสถิติที่ค=อนขPางต่ำ  

- รวมทั้งการยกเลิกรายวิชาโดยผ=านระบบเว็บไซต1 
และการลงทะเบียนแบบเหมาจ=ายมีผลทำใหPนักศึกษา
ตัดสินใจในการยกเลิกวิชาเรียนง=ายขึ้น 

- อาจารย1ผูPสอนควรจัดรูปแบบการเรียน
การสอนใหPผูPเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห1อย=างเปIนระบบ มีเหตุมี
ผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร1 

- อาจารย1ผูPสอนเสนอใหPมีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชPโจทย1
ปcญหาเปIนตัวกระตุPนใหPนักศึกษาเกิด
ความตPองการจะใฝeหาความรูPเพื่อมาแกP
โจทย1ปcญหา และมอบหมายงานโดยการ
ใหPคPนควPาโจทย1แบบฝfกหัดเพิ่มเติมและ
ส=งเปIนชิ้นงาน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

- อาจารย1ผูPสอนกระตุPนใหPผูPเรียนทำงาน
เปIนกลุ=ม สืบคPนและสรPางองค1ความรูPโดย
ใชPเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- แลกเปลี่ยนเรียนรูPร=วมกันผ=าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร1ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ1ระหว=างอาจารย1กับนักศึกษา
และนักศกึษากับนักศึกษา 

- จัดกิจกรรมกลุ=มย=อยในชั้นเรียน
นักศึกษามีความมั่นใจในการตอบคำถาม
มากขึ้น 

- กรรมการหลักสูตรและอาจารย1ผูPสอน
เพิ่มคาบพิเศษเพื่อใหPคำปรึกษาในการ
เรียนหากนักศึกษาตPองการ  และหาก
จำเปIนอาจารย1ผูPสอนจะสอนเสริมใน
รายวิชา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

4571411  แคลคูลัส 1 1/2562 - นักศึกษา 594231 ลงทะเบียน
เรียน 14 คน มีผลการเรียนผ=าน
เกณฑ1 6 คน (รPอยละ 42.86) 
ถอนรายวิชา 8 คน (รPอยละ 
57.14)  
  

รวมทั้งจากขPอมูล 
มคอ. 5 และ
สอบถามขPอมูลจาก
ตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย1ผูPสอน แลPว
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแกPไข 

- นักศึกษามีการยกเลิกรายวิชาโดยผ=านระบบเว็บไซต1
ของสำนักส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำใหP
อาจารย1ผูPสอนไม=สามารถใหPคำแนะนำแก=นักศึกษาไดP 

- คะแนนอยู=ในระดับ D จำนวนมากเนื่องจาก
นักศึกษามีพื้นฐานความรูPทางคณิตศาสตร1ที่นPอย 

- ไม=มคีวามรับผิดชอบในการเรียน ไม=ทำแบบฝfกหัดที่
มอบหมาย ทำใหPไม=เขPาใจเนื้อหาอย=างต=อเนื่อง  

- เนื้อหาในรายวิชานี้ค=อนขPางมาก ซึ่งนักศึกษาตPอง
คPนควPาดPวยตัวเองเพิ่มเติม แต=นักศึกษาไม=มีการ
คPนควPา ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ส=งผลใหPเวลาสอบมีผล
การเรียนที่นPอยจึงส=งผลใหPถอนรายวิชานี้ 

- อาจารย1ผูPสอนควรจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนใหPน=าเรียน เพื่อเปIนการกระตุPนใหP
นักศึกษามีความสนใจ และมีความ
กระตือรือรPนในการเรียนมากขึ้น  

- ปรับวิธีการสอน สอนใหPชPาลงกว=าเดิม 
เพิ่มตัวอย=างและใหPนักศึกษาคPนควPาดPวย
ตัวเองมากขึ้น 

- กระตุPนใหPนักศึกษามีความรอบคอบใน
การทำโจทย1เพื่อใหPเกิดความสะเพร=าใหP
นPอยที่สุด 

- กรรมการหลักสูตรเสนอแนะใหPนำเอา
บทเรียนคอมพิวเตอร1 หรือ e-learning 
หรือใหP Google classroom โดยใหPเปIน
การสื่อสารกับผูPสอนแบบ 2 ทาง เขPามา
ใชPร=วมกับการเรียนการสอนในหPองเรียน
ปกต ิ
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

  2/2562 - นักศึกษา 614259 ลงทะเบียน
เรียน 14 คน มีผลการเรียนผ=าน
เกณฑ1 3 คน (รPอยละ 21.43) 
ถอนรายวิชา 11 คน (รPอยละ 
78.57)  
-  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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2. การวิเคราะห-รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม8ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต1ละรายวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

4212205   เคมี
วิเคราะห1 1 

1/2562 - นักศึกษากลุ=ม 614259 
ลงทะเบียนเรียน 15 คน 
นักศึกษาที่สอบผ=าน 3 คน ผล
การเรียนเปIน D ไม=ผ=าน 12 คน 
ผลการเรียนเปIน E 

รวมทั้งจากขPอมูล 
มคอ. 5 และ
สอบถามขPอมูลจาก
ตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย1ผูPสอน แลPว
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแกPไข 

- นักศึกษาส=วนใหญ=มีทักษะการคิดวิเคราะห1และการ
คำนวณทางคณิตศาสตร1และสถิติที่ค=อนขPางต่ำ  

- รวมทั้งการยกเลิกรายวิชาโดยผ=านระบบเว็บไซต1 
และการลงทะเบียนแบบเหมาจ=ายมีผลทำใหPนักศึกษา
ตัดสินใจในการยกเลิกวิชาเรียนง=ายขึ้น 

- อาจารย1ผูPสอนควรจัดรูปแบบการเรียน
การสอนใหPผูPเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห1อย=างเปIนระบบ มีเหตุมี
ผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร1 

- อาจารย1ผูPสอนเสนอใหPมีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชPโจทย1
ปcญหาเปIนตัวกระตุPนใหPนักศึกษาเกิด
ความตPองการจะใฝeหาความรูPเพื่อมาแกP
โจทย1ปcญหา และมอบหมายงานโดยการ
ใหPคPนควPาโจทย1แบบฝfกหัดเพิ่มเติมและ
ส=งเปIนชิ้นงาน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

- อาจารย1ผูPสอนกระตุPนใหPผูPเรียนทำงาน
เปIนกลุ=ม สืบคPนและสรPางองค1ความรูPโดย
ใชPเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- แลกเปลี่ยนเรียนรูPร=วมกันผ=าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร1ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ1ระหว=างอาจารย1กับนักศึกษา
และนักศึกษากับนักศึกษา 

- จัดกิจกรรมกลุ=มย=อยในชั้นเรียน
นักศึกษามีความมั่นใจในการตอบคำถาม
มากขึ้น 

- กรรมการหลักสูตรและอาจารย1ผูPสอน
เพิ่มคาบพิเศษเพื่อใหPคำปรึกษาในการ
เรียนหากนักศึกษาตPองการ  และหาก
จำเปIนอาจารย1ผูPสอนจะสอนเสริมใน
รายวิชา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

4571411  แคลคูลัส 1 1/2562 - นักศึกษา 594231 ลงทะเบียน
เรียน 14 คน มีผลการเรียนผ=าน
เกณฑ1 6 คน (รPอยละ 42.86) 
ถอนรายวิชา 8 คน (รPอยละ 
57.14)  
  

รวมทั้งจากขPอมูล 
มคอ. 5 และ
สอบถามขPอมูลจาก
ตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย1ผูPสอน แลPว
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแกPไข 

- นักศึกษามีการยกเลิกรายวิชาโดยผ=านระบบเว็บไซต1
ของสำนักส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำใหP
อาจารย1ผูPสอนไม=สามารถใหPคำแนะนำแก=นักศึกษาไดP 

- คะแนนอยู=ในระดับ D จำนวนมากเนื่องจาก
นักศึกษามีพื้นฐานความรูPทางคณิตศาสตร1ที่นPอย 

- ไม=มคีวามรับผิดชอบในการเรียน ไม=ทำแบบฝfกหัดที่
มอบหมาย ทำใหPไม=เขPาใจเนื้อหาอย=างต=อเนื่อง  

- เนื้อหาในรายวิชานี้ค=อนขPางมาก ซึ่งนักศึกษาตPอง
คPนควPาดPวยตัวเองเพิ่มเติม แต=นักศึกษาไม=มีการ
คPนควPา ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ส=งผลใหPเวลาสอบมีผล
การเรียนที่นPอยจึงส=งผลใหPถอนรายวิชานี้ 

- อาจารย1ผูPสอนควรจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนใหPน=าเรียน เพื่อเปIนการกระตุPนใหP
นักศึกษามีความสนใจ และมีความ
กระตือรือรPนในการเรียนมากขึ้น  

- ปรับวิธีการสอน สอนใหPชPาลงกว=าเดิม 
เพิ่มตัวอย=างและใหPนักศึกษาคPนควPาดPวย
ตัวเองมากขึ้น 

- กระตุPนใหPนักศึกษามีความรอบคอบใน
การทำโจทย1เพื่อใหPเกิดความสะเพร=าใหP
นPอยที่สุด 

- กรรมการหลักสูตรเสนอแนะใหPนำเอา
บทเรียนคอมพิวเตอร1 หรือ e-learning 
หรือใหP Google classroom โดยใหPเปIน
การสื่อสารกับผูPสอนแบบ 2 ทาง เขPามา
ใชPร=วมกับการเรียนการสอนในหPองเรียน
ปกต ิ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

  2/2562 - นักศึกษา 614259 ลงทะเบียน
เรียน 14 คน มีผลการเรียนผ=าน
เกณฑ1 3 คน (รPอยละ 21.43) 
ถอนรายวิชา 11 คน (รPอยละ 
78.57)  
-  

   



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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3. รายวิชาท่ีไม/เป2ดสอนในป8การศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 

 
4. การเป2ดรายวิชาในภาคหรือป8การศึกษา 

รายวิชาท่ีไม.ได0เป3ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม.ได0เป3ดสอน (กรณีท่ีไม.ได0เป3ดสอนให0นำมาจากตารางสอนในภาค
น้ัน ๆ) 

รหัสวิชา/ช่ือรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา 

เหตุผลท่ีไม/เป2ดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ  

- - - 
 
 
5. การแกNไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม/ครบถNวน (กรณีสอนเน้ือหาไม.ครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแต.ละวิชา) 

รหัสวิชา/ช่ือ
รายวิชา /ภาค

การศึกษา/
คำอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขNอท่ีขาด สาเหตุท่ีไม/ไดNสอน วิธีการแกNไข 

- - - - 
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6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

กลุAม 624259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4211107 เคมี 1 1/2562 
04 (624259) 

ü(4.55)  - ปรับปรุงส่ือการสอนใหBทันสมัยสอดแทรกความรูBใหมI ๆ 
- อาจารยLผ ู Bสอนที ่ร ับผิดชอบทบทวนเนื ้อหาที ่สอน และ 

กลยุทธLการสอนท่ีใชB 
- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยLผ ู Bสอน เม ื ่อทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชาแลBว 
- ใหBอาจารยLผูBสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกล

ยุทธLการสอนท่ีใชB  
- เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป\ 
- ควรเนBนความเขBมขBนของเนื้อหาในรายวิชาน้ี เพื่อใหBนักศึกษา

มีความรูBและทักษะตIาง ๆ อยIางถูกวิธี 
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2562 

04 (624259) 
ü(4.65)  - ปรับปรุงส่ือการสอนใหBทันสมัยสอดแทรกความรูBใหมIๆ 

- อาจารยLผ ู Bสอนที ่ร ับผิดชอบทบทวนเนื ้อหาที ่สอน และ 
กลยุทธLการสอนท่ีใชB 

- เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป\ 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1/2562 
03 (624259) 

ü(4.18)  - นำเสนอรายงานหนBาชั ้นเรียนเปdนรายกลุ Iมและอภิปราย
รIวมกันท้ังหBองเรียน 

- กระตุBนใหBนักศึกษาคBนควBาขBอมูลดBวยตนเองมากขึ้น และทำ
สรุปเน้ือหาทุกคร้ังหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนเสร็จส้ิน 

- มีการปรับรูปแบบการสอนใหBมีการศึกษาดBวยตนเองมากข้ึน
ในบางเน้ือหา 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1/2562 
03 (624259) 

ü(4.36)  - หาเนื้อหาขBอมูลที่เกี่ยวขBองในแตIละบทมานำเสนอเพิ่มเติม 
เชIน รูปภาพ วีดีโอ  

- สรBางแรงกระตุBนใหBนักศึกษาคBนควาเพิ่มเติมแหลIงขBอมูลท่ี
หลากหลายดBวยตนเอง 

- เนBนการทดลองโดยตรวจผลการทดลองจากทฤษฎีปฏิบัติการ
รายกลุIมทBายคาบเรียน 

- ควรจัดทำแผนภาพเพิ ่มเติมและจัดทำ PowerPoint เพ่ือ
เสริมประกอบความเขBาใจของนักศึกษามากข้ึน 

- ในการเรียนการสอนแตIละครั้งอาจารยLฝqกใหBนักศึกษาทุกคน
ไดBใชBเครื่องมือหBองปฏิบัติการอยIางเทIาเทียมกันและเนBนการ
ใชBอยIางถูกวิธี 

GESC405 นักคBนควBาขBอมูล 1/2562 
01 (624259) 

ü(4.22)  - การเรียนการสอนเนBนการฝqกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

GESH201 ทักษะชีวิต 1/2562 
02 (624259) 

ü(4.62)  - มีการจัดทำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนใหB
เหมาะสมกับผูBเรียนแตIละกลุIม 

GESH203 มนุษยLกับความงาม 1/2562 
07 (624259) 
08 (624259) 

  
ü 
ü 

- ควรปรับปรุงแผนการเรียน การสอนใหBมีความเขBมขBน ท้ัง
ภาคทฤษฎี การฝqกปฏิบัติ และการสรุปบทเรียน เพื ่อใหB
นักศึกษาไดBเรียนรูB เน้ือหาอยIางเปdนรูปธรรมย่ิงข้ึน  

4211109 เคมี 2 2/2562 
04 (624259) 

ü(3.98)  - มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยLผ ู Bสอน เม ื ่อทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาแลBว 

- ใหBอาจารยLผูBสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกล
ยุทธLการสอนท่ีใชB  

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2562 
04 (624259) 

ü(4.21)   

4581111 หลักสถิติ 2/2562 
02 (624259) 

ü(4.46)   

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2562 
07 (624259) 

ü(4.15)  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชB รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาใหB
ทันสมัย เชIน ยกตัวอยIางเหตุการณLทางคอมพิวเตอรLที่เกิดข้ึน
ในปxจจุบัน 

GESL103 รูBใชBภาษาไทย 2/2562 
07 (624259) 

ü(4.49)  - กำหนดใหBมีแบบฝqกหัดหรือชิ้นงานที่เหมือนกันในการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาของนักศึกษาแตIละกลุIม  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

GESS301 การใชBชีวิตในสังคมสมัยใหมI 2/2562 
26 (624259) 

ü(4.63)   

GESS304 ศาสตรLพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2/2562 
01 (624259) 

ü(4.31)  - ประชุมทีมผูBสอนและปรับปรุงหัวขBอลำดับการสอนสำหรับ
เทอมถัดไป  

- การจัดหBองเรียนที่เหมาะสมตามจานวนนักศึกษา และการ
แบIงกลุIมผูBเรียนโดยยังคงใชBระบบเรียนรวม 

- ควรเป{ดโอกาสใหBมีการเลือกลงทะเบียนเรียนเปdนรายบุคคล
ตามความสนใจของนักศึกษา เพ่ือใหBเกิดแรงจูงใจมีความต้ังใจ
ในการเรียน มีความกระตือรือรBนในการทางานที ่ไดBรับ
มอบหมาย  
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ประจำปGการศึกษา 2562 
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กลุAม 614259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

3562201 การสรBางธุรกิจใหมI และการเปdน
ผูBประกอบการ 

1/2561 
01 (614259) 

 ü 
 

 

4131007 ฟ{สิกสLพ้ืนฐาน 1/2561 
05 (614259) 

 ü - ดำเนินการใหBเอกสารประกอบการสอนมีความครบถBวน
สมบูรณLย่ิงข้ึน 

4131008 ปฏิบัติการฟ{สิกสLพ้ืนฐาน 1/2561 
05 (614259) 

  - เน่ืองจากมีเวลาจำกัด ผูBเรียนมีความรูBพ้ืนฐานทางฟ{สิกสLและ
คณิตศาสตรLนBอย จำเปdนจะตBองมีการทบทวนความรูBพ้ืนฐาน 

- ดBวยความจำกัดของเวลาและความรูBพื้นฐานของนักศึกษา 
ควรจัดใหBมีการฝqกปฏิบัติเสริมนอกตารางเรียน 

- ควรมีการทบทวนการรับนักศึกษาใหมIในทุกระดับ เพื่อใหBไดB
ผู Bเรียนที ่มีความถนัด และมีความรู Bพื ้นฐาน เพียงพอตIอ
การศึกษาตามสมควร 

4212205 เคมีวิเคราะหL 1 1/2561 
02 (614259) 

ü(4.30)  - ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชBโจทยLปxญหาเปdน
ตัวกระตุBนใหBนักศึกษาเกิดความตBองการจะใฝ~หาความรูBเพ่ือ
มาแกBโจทยLปxญหา กระตุBนใหBผูBเรียนทำงานเปdนกลุIม สืบคBน
และสร Bางองค Lความร ู B โดยใช B เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูBรIวมกันผIานกระบวนการทางวิทยาศาสตรL
ที ่ม ีการปฏิส ัมพันธLระหวIางอาจารยLก ับนักศึกษาและ
นักศึกษากับนักศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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82 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยLผู Bสอน เมื ่อทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาแลBว  

- ใหBอาจารยLผูBสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกล
ยุทธLการสอนท่ีใชB และแนะนาเสนอ แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานรายวิชา  

- ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหBผูBเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหLอยIางเปdนระบบ มีเหตุมีผล ตาม
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรL  

- ควรเขBมงวดกับการใหBคะแนนในรายวิชาเคมี 1 และวิชาเคมี 
2 เนื่องจากนักศึกษามีความรูBในรายวิชาดังกลIาวไมIเพียง
พอที่จะนามาใชBในการคิดวิเคราะหLและแกBโจทยLปxญหาใน
วิชาเคมีวิเคราะหL 1 ไดB 

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหL 1 1/2561 
02 (614259) 

ü(4.17)  - มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยLผู Bสอน เมื ่อทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาแลBว 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- ใหBอาจารยLผูBสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื อหาที่สอน และกล
ยุทธLการสอนท่ีใชB และแนะนาเสนอ แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานรายวิชา 

- ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหBผูBเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหLอยIางเปdนระบบ มีเหตุมีผล ตาม
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรL  

- ควรเขBมงวดกับการใหBคะแนนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
และปฏิบัติการเคมี 2 เนื่องจากนักศึกษามีความรูBและทักษะ
การใชBเครื่องมือในรายวิชาดังกลIาวไมIเพียงพอที่จะนามาใชB
ในการคิดวิเคราะหLและนาทักษะดังกลIาวมาใชBในวิชาปฏิบัติ
เคมีวิเคราะหL 1 ไดBอยIางถูกตBอง 
 

4452106 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลBอม 1/2561 
01 (614259) 

ü(4.49)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

GEH0401 วิถีลุIมน้ำทะเลสาบสงขลา 1/2561 
03 (614259) 

 ü  
 
 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 
02 (614259) 

ü(4.56)  - ปรับปรุงเนื้อหาบางสIวนที่ใชBในการเรียนใหBเหมาะสมกับการ
นำไปใชBในชีวิตจริง  

- ปรับเปล่ียนเน้ือหาใหBเหมาะสมกับระยะเวลา  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

84 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 
01 (614259) 

ü(4.40)  - นำความรูBที่ไดBจากการการอบรมมาใชBในการเรียนการสอน 
และการออกขBอสอบ 

- นำความรูBและประสบการณLจากการดูแลคณะนักศึกษาชาว
ไตBหวัน และคณะอาจารยLชาวจีนมาประยุกตLใชBในการ
จัดการเรียนการสอน เชIน อธิบายใหBนักศึกษาเห็นความ
เหมือนและความตIางในการใชBภาษาจีนของชาวไตBหวันและ
ชาวจีนแผIนดินใหญI  

- นำความรู BและประสบการณLท ี ่ ได Bร ับจากการนำเสนอ
บทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตรL
และสังคมศาสตรL มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 2 มา
ปรับใชBในการสอนการออกเสียงภาษาจีน 

- ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหBเหมาะสมกับ
สถานการณLปxจจุบันมากข้ึน 

- ควรจัดใหBมีรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารตัวท่ี 2 หรือ
ภาษาจีนเฉพาะทางเปdนวิชาเลือกสำหรับนักศึกษา เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะทางภาษา เพิ ่มความสามารถในการแขIงขันใน
ตลาดแรงงานโลกใหBแกIนักศึกษาในแตIละสาขา 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 
02 (614259) 

ü(4.51)  - ใชBเทคโนโลยีเปdนตัวชIวยในการทำแบบฝqกหัด ปรับปรุง
แบบฝqกหัดและใหBนักศึกษาทำแบบฝqกหัดใหBเสร็จภายใน
คาบเรียน เพื่อใหBนักศึกษามีโอกาสซักถามอาจารยLผูBสอนไดB 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

ปรับปรุงหนังสือและปรับเน้ือหาในตอนทBาย ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินงานชิ้นสุดทBายจากการเขียนบทความเปdนการแตIง
บทสนทนาและสอบพูดเปdนคูI 

- ใหBนักศึกษาไดBคBนควBามากข้ึน มีการใหBเสนอความคิดเห็น ใน
การรายงานกลุIมก็มีการวิพากษLวิจารณLการรายงานของกลุIม
อื่นอยIางสรBางสรรคL เปdนการกระตุBนใหBผูBเรียนมีความตั้งใจ
และสนใจในการเรียนมากขึ้น ปรับเนื้อหาบทสุดทBายจาก
บทความเปdนบทสนทนา 

4451102 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 2/2562 
01 (614259) 

ü(4.32)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหB
สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัยทันเหตุการณL 
เขBาใจงIาย และหลากหลาย 

4452105 เคมีส่ิงแวดลBอม 2/2562 
01 (614259) 

ü(4.33)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหB
สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัยทันเหตุการณL 
เขBาใจงIาย และหลากหลาย 

- จัดใหBนักศึกษาไดBไปศึกษานอกสถานท่ี เชIน สิ ่งแวดลBอม
บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
01 (614259) 

ü(4.24)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหBสอด
คลองกับบทเรียนและมีความทันสมัยทันเหตุการณL เขBาใจ
งIาย และหลากหลาย และมีการใชBโปรแกรมการสอน
ออนไลนLตIาง ๆ มาชIวย 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะหL 2/2562 
01 (614259) 

ü(4.19)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4452303 การจัดการทรัพยากรป~าไมBและสัตวLป~า 2/2562 
01 (614259) 

ü(5.00)  - ปรับการรายงานหนBาช้ันเรียนใหB เหมาะสมกับชIวงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสรBางความรIวมมือ ทางดBานสิ่งแวดลBอมกับ

หนIวยงาน รัฐภายในจังหวัดสงขลา 
4571411 แคลคูลัส 1 2/2562 

03 (614259) 
ü(4.67)   

GEH0401 วิถีลุIมน้ำทะเลสาบสงขลา 2/2562 
10 (614259) 

ü(4.41)  - ปรับปรุงเนื ้อหาใหBกระชับและยกตัวอยIางโครงการการ
พัฒนามากข้ึน  

- ถBามีการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการประเมิน หรือรูปแบบการ
สอน ควรมีการแจBงใหBคณาจารยLผู BสอนไดBรับทราบอยIาง
ท่ัวถึง  

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 2/2562 
14 (614259) 

ü(4.57)  - มีการจัดวางแผนงานเปdนขั้นตอนและเปdนระบบมากขึ้น มี
วิธีการสอนหลากหลาย โดยเนBนผูBเรียนเปdนสาคัญ และส่ือ
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

- มีการอธิบาย ยกตัวอยIางประกอบการสอนเพิ ่มมากข้ึน 
เพ่ือใหBนักศึกษาเขBาใจเน้ือหาไดBชัดเจนย่ิงข้ึน  

- มีการจัดทาเอกสารแบบฝqกหัดเพิ่มเติมใหBนักศึกษา เพ่ือ
เสริมสรBางความเขBาใจในเน้ือหา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- จัดกิจกรรมใหBนักศึกษามีการศึกษาคBนควBาความรูBทางดBาน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนรูBภายนอกหBองเรียนดBวยตัว
ของนักศึกษาเอง (Self-study) 

- สนับสนุนใหBหนIวยงานผูBรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป จัด
ใหBมีการผลิตตารา เพ่ือใชBเปdนมาตรฐานเดียวกัน 

 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

88 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

กลุAม 604259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

3623117 การเดินป~าและการทIองเท่ียวแบบผจญภัย 1/2562 
02 (604259) 

 ü - การเตรียมการสอนอยIางเปdนระบบโดยพิจารณาทั้งรายวิชา
เพื ่อใหBบรรลุจุดมุ Iงหมายของผลการเรียนรู BทุกดBาน มีการ
กำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจนและมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

- ประชุมอาจารยLผูBสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา 
และผลการประเมินในป\การศึกษาที ่ผ Iานมา ตลอดจน
แผนการดำเนินการในป\การศึกษาน้ี 

- การจัดเตรียมกรณีตัวอยIางท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาในแตIละสIวน
ของรายวิชา  

- การจัดเตรียมสถานการณLจำลอง  
- การจัดเตรียมวารสารทางดBานการทIองเที่ยว ใหBเพียงพอใน

หBองสมุด  
- ใหBมีการจัดสรรงบประมาณเพื ่อจัดซื ้อวารสารดBานการ

ทIองเที ่ยว สื ่อการสอนที่เกี ่ยวขBองกับการจัดนำเที่ยว การ
จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนใหBนักศึกษาทำกิจกรรม
เรียนรูB 

4453105 เศรษฐศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 
01 (604259) 

ü(4.55)  - ปรับวิธีการสอนใหBความเปdนกันเองและสIงเสริมใหBคิดอยIาง
เปdนระบบ พรBอมยกตัวอยIางเร่ืองใกลBตัวนักศึกษา เพ่ือกระตุBน
ใหBนักศึกษาเกิดความสนใจ พยายามและต้ังใจเรียนมากข้ึน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (604259) 

ü(4.60)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- จ ัดให Bน ักศ ึกษาได B ไปศ ึกษานอกสถานท่ี  เช Iน สถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวขBองทางดBานส่ิงแวดลBอม 

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 1/2562 
01 (604259) 

ü(4.63)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหLทาง
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (604259) 

ü(4.59)  - ปรับปรุงเนื้อหาใหBทันสมัย และสอดแทรกสถานการณLปxญหา
มลพิษสิ่งแวดลBอมเพื่อใหBนักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการที่จะ
รักษาส่ิงแวดลBอม  

- ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 
01 (604259) 

ü(4.56)  - ใหBนักศึกษามีการเขียนโครงรIางวิจัย และดำเนินการสอบโครง
รIางวิจัยใหBแลBวเสร็จ เพื่อใชBเตรียมความพรBอมในการเรียน
วิจัยทางวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 

- มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาในทุกๆ ป\ การศึกษาตามผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- จัดใหBมีการรายงานความกBาวหนBาตIออาจารยLท่ีปรึกษา 
4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 

01 (604259) 
ü(4.74)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน

ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

90 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1/2562 
03 (604259) 

ü(4.66)  - ปรับปรุงเนื้อหาบางสIวนที่ใชBในการเรียนใหBเหมาะสมกับการ
นำไปใชBในชีวิตจริง  

- ปรับเปล่ียนเน้ือหาใหBเหมาะสมกับระยะเวลา  
4212511 เคมีอินทรียLพ้ืนฐาน 2/2562 

01 (604259) 
ü(4.82)  - นาผลที ่ได+จากการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของรายวิชา 
- ให+อาจารยGผู+สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และ

กลยุทธGการสอน แล+วนาไปปรับปรุงและพัฒนาตNอไป 
- ควรปรับพื้นฐานทางด+านวิทยาศาสตรGของนักศึกษากNอน

เข+าเรียน เนื ่องจากนักศึกษามีความรู +พื ้นฐานทางด+าน
วิทยาศาสตรGไมNเพียงพอ ทาให+เกิดปQญหาการเรียนรู+ใน
ทุกๆ รายวิชา 

- ควรมีระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีมาตรฐาน และ
สามารถวัดความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาได+
อยNางแท+จริง ทั้งนี้จะชNวยทาให+นักศึกษาเรียนในรายวิชา
ตNางๆ ได+ดีข้ึน 

4331107 ชีววิทยา 1 2/2562 
01 (604259) 

ü(4.65)  - เพ่ิมช่ัวโมงเรียนของบทเรียนเซลลGให+มากข้ึน 
- ปร ับก ิจกรรมการเร ียนการสอนให +สอดคล +องกับ

สถานการณGในโลกปQจจุบัน 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 2/2562 
01 (604259) 

ü(4.78)  - ปรับวิธ ีการสอนให+หลากหลาย ปรับสัดสNวนการเก็บ
คะแนนให+สอดคล+องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- จัดให+น ักศ ึกษาได+ไปศึกษานอกสถานท่ี เช Nน สถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข+องทางการจัดการมูลฝอยชุมชน 

4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 2/2562 
01 (604259) 

ü(4.70)  - ปรับวิธีการสอนให+หลากหลาย ปรับสัดสNวนการเก็บ
คะแนนให+สอดคล+องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- ปรับวิธีการสอนให+หลากหลายและมีการใช+โปรแกรมการ
สอนออนไลนGตNางๆ มาชNวย 

4453213 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลBอม 2/2562 
02 (604259) 

ü(4.79)  - ปรับปรุงเน้ือหาให+ทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง
กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม และสอดแทรก
สถานการณGปQญหามลพิษส่ิงแวดล+อม 

- ปรับวิธีการสอนให+หลากหลายและมีการใช+โปรแกรมการ
สอนออนไลนGตNางๆ มาชNวย 

4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝxàง 2/2562 
01 (604259) 

ü(4.72)  - ปรับปรุงเนื้อหาให+ทันสมัยทันตNอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปQจจุบัน และสอดคล+องกับ
แนวโน+มของด+านทางวิทยาศาสตรGในอนาคต 

- นำองคGความรู+ทางด+านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝQ ]งมาประเมินสิ ่งแวดล+อมในจังหวัดสงขลา โดย
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

แบNงกลุNมรNวมรับผิดชอบแตNละพื้อน โดยประเมินผลเป̂น
คะแนนความรับผิดชอบและรายงานกลุNม 

- สร+างความรNวมมือกับหนNวยงานภาครัฐในท+องถิ่นจังหวัด
สงขลา โดยเข+ารNวมกิจกรรมทางด+านสิ ่งแวดล+อมกับ
หนNวยงานภาครัฐ ให+เหมาะสมกับการพัฒนาบัณฑิตของ
พระราชาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

- จัดการเรียนรู+กระบวนวิชาเรียนรู +ผNานกิจกรรมได+ตาม
ความเหมาะสมของชNวงเวลา โดยอาจกำหนดกิจกรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะตามจุดเน+นของโปรแกรมทะเลสาบสงขลา
หรือจัดการเรียนการสอนภายใต+หัวข+อที่กำหนดโดยใช+
กิจกรรมหรือมีการมอบหมายงานในลักษณะโครงการ 
(Project) เพื ่อตอบสนองทักษะเพื ่อการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ปรับวิธีการสอน โดยเพ่ิมตัวอยNาง แบบฝkกปฏิบัติ การบ+าน 
ให+นักศึกษาได+ค+นคว+าหาข+อมูลมากยิ่งขึ้นและ เพิ่มเติม
การสอนและจัดสอบ ออนไลนGเนื ่องจากสถานการณG 
Covid-19 

4453215 มลพิษทางอากาศ 2/2562 
01 (604259) 

ü(4.76)  - ปรับวิธีการสอนให+หลากหลาย ปรับสัดสNวนการเก็บ
คะแนนให+สอดคล+องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 
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ประจำปGการศึกษา 2562 

 

                                                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม                                                                                                                                              
                                                                                 คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

93 

 

กลุAม 594231 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

1103254 ผูBนำนันทนาการและการอยูIคIายพักแรม 1/2562 
01 (594231) 

 ü - เชิญวิทยากรดBานกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือความหลากหลาย
ในกิจกรรมนันทนาการ  

- เพ่ิมกระบวนการนำปฏิบัติ โดยผูBเรียนเปdนผูBคิด และออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการเอง 

4131005 ฟ{สิกสLพ้ืนฐาน 1/2562 
05 (594231) 

ü(5.00)  - ไดBมีการอธิบายพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรLใหBกับนักศึกษาในบาง
หัวขBอ เพ่ือเพ่ิมความเขBาใจใหBกับนักศึกษาใหBมากข้ึน 

- จากที่ดำเนินการสอนพบวIาแบบฝqกหัดทBายบทอาจยากไป
สำหรับนักศึกษาบางคน ดังนั้นในการสอนครั้งตIอไปจะตBองมี
การทดสอบพื้นฐานการเรียนรูB ดBานทักษะการวิเคราะหLเพ่ือ
จะไดBมอบหมายใหBนักศึกษาไดBฝqกทำโจทยLท่ีตรงตามศักยภาพ
ของแตIละคน 

- จัดทำแบบทดสอบพ้ืนฐานความรูB 
- จัดทำหัวขBอ พรBอมขอบขIายงานท่ีจะมอบหมายใหBนักศึกษา 
- เพ่ิมแบบฝqกหัดทBายบท 
- ติดตามการขอใชBทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการสอน 

และส่ิงอานวยความสะดวก 
- ควรม ีการสอนปร ับพ ื ้นฐานในว ิชาคณ ิตศาสตร Lและ

วิทยาศาสตรLเฉพาะดBาน ไดBแกI ฟ{สิกสL เคมี ชีววิทยา กIอนเป{ด
ภาคเรียนเพื่อเปdนการเตรียมความพรBอมใหBกับนักศึกษาใน
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94 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

สIวนของพื้นฐานทางคณิตศาสตรLและวิทยาศาสตรL ควรเพ่ิม
เน้ือหาพ้ืนฐานทางฟ{สิกสLในมากข้ึน 

4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594231) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย และควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหB
สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัยทันเหตุการณL 
เขBาใจงIาย และหลากหลาย 

4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594231) 

 ü  

4453207 การจัดการทะเลสาบสงขลา 1/2562 
01 (594231) 

ü(4.93)  - ปรับวิธีการสอน โดยเพ่ิมตัวอยIาง แบบฝqกปฏิบัติ การบBาน ใหB
นักศึกษาไดBคBนควBาหาขBอมูลมากย่ิงข้ึน 

- ปรับการรายงานหนBาช้ันเรียนใหBเหมาะสมกับชIวงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสรBางความรIวมมือทางดBานสิ ่งแวดลBอมกับ

หนIวยงานรัฐภายในจังหวัดสงขลา 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพ้ืนท่ีในลุIมน้ำทะเลสาบสงขลา 
- จัดใหBนักศึกษาไดBไปศึกษานอกสถานท่ี เชIน พื้นที่ในลุIมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาท่ีเก่ียวขBองในรายวิชาอยIางตIอเน่ืองทุกป\ 
- อยากใหBทางหลักสูตรเห็นความสำคัญของจิตอาสาของ

นักศึกษาในรายวิชาที ่ประยุกตLใชBองคLความรู BทางดBาน
ทะเลสาบสงขลาเพราะ ปxจจุบันเปdนกิจกรรมที่นักศึกษาและ
อาจารยLผูBรับผิดชอบรายวิชาสนับสนุนเทIาน้ัน 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4454101 กฏหมายส่ิงแวดลBอม 1/2562 
02 (594231) 

ü(4.93)  - จากการปรับรูปแบบการสอน โดยใหBผูBเรียนนำเสนอประเด็น
การอภิปรายกลุ Iม และใหBเพื ่อนในชั ้นเร ียนไดBม ีโอกาส
อภิปรายรIวมกัน ทำใหBเกิดบรรยากาศการมีสIวนรIวมในช้ัน
เรียนระหวIางผูBสอนกับผูBเรียนมากข้ึน และระหวIางผูBเรียนดBวย
กันเองดBวย 

- ควรหาวิธีการใหมI ๆ ที่จูงใจใหBผูBเรียนกลBาแสดงความคิดเห็น
และคBนควBาขBอมูลเพ่ิมข้ึน 

- ปรับปรุงวิธีการสอน โดยยกตัวอยIางประกอบการอธิบาย
เหตุการณLปxจจุบันมากย่ิงข้ึน 

- หาวิธีการใหมI ๆ เพื่อผูBเรียนไดBมีสIวนรIวมโดยการวิเคราะหL
และแสดงความคิดเห็นใหBมากย่ิงข้ึน 

4454204 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรLและการสำรวจ
ระยะไกลดBานส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
02 (594231) 

ü(4.91)  - งานที่มอบหมายใหBนักศึกษาทำอาจยากไปสาหรับนักศึกษา
บางคน ดังนั ้นในการสอนครั้งตIอไป จะตBองมีการทดสอบ
พื ้นฐานการเรียนรูB ดBานทักษะการวิเคราะหL เพื ่อจะไดB
มอบหมายใหBนักศึกษาทำงานตรงตามศักยภาพของแตIละคน 
และอาจตBองมีการนำเอาการประเมินโดยอิงพัฒนาการของ
ผูBเรียนมาเปdนสIวนหน่ึงในการประเมินผล 

4454205 การวิเคราะหLและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
02 (594231) 

ü(4.90)  - ปรับปรุงเนื้อหาใหBทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวขBองกับ
การประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล Bอม และสอดแทรก
สถานการณLปxญหามลพิษส่ิงแวดลBอม 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4454501 สัมมนาวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 
02 (594231) 

ü(4.98)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4454601 การเตรียมฝqกประสบการณLทาง
วิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
02 (594231) 

ü(4.97)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- จัดใหBนักศึกษาไดBไปดูสถานท่ีจริงในการฝqกประสบการณL
วิชาชีพทางดBานส่ิงแวดลBอม  

4571401 แคลคูลัส 1 1/2562 
04 (594231) 

ü(4.93)   

5074409 เคร่ืองด่ืม 1/2562 
03 (594333)  

ü(3.91)  - ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหB
เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาในแตIละบท มอบหมายงาน
และประเมินผลตามธรรมชาตของนักศึกษานรายบุคคล 
ช้ีแจงเกณฑLการประเมินงานท่ีมอบหมายใหBชัดเจน แจBง
นักศึกษาท่ีสIงงานยังไมIครบและติดตามใหBสIงงาน และแจBง
คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนเก็บรวมระหวIางภาคใหB
ผูBเรียนทราบ เปdน เป{ดโอกาสใหBกับนักศึกษา มีการปรับปรุง
การเรียนรูBและผลการเรียนรูB ดBวยวิธีการหลากหลายและแจก
เอกสารประกอบการเรียนลIวงหนBากIอนคาบเรียน และ
ปรับปรุงการกำหนดคIาคะแนนในการตัดเกรดใหBเหมาะสม



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

กับ ธรรมชาติของนักศึกษาในแตIละกลุIม ตลอดจนธรรมชาติ
ของเน้ือหาในแตIละบท 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหมIมีเนื้อหาทันสมัยยิ่งข้ึน
เพื่อเพิ่มความรูBความเขBาใจและความกBาวหนBาของวิทยาการ
ดBานนี ้ใหBแกIนักศึกษา และใหBมีการฝqกปฏิบัติเพื ่อพัฒนา
ผลิตภัณฑLใหมI ๆ 

7000390 การเตรียมความพรBอมสหกิจศึกษา 1/256 
15 (594231) 

ü(4.75)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- จัดใหBนักศึกษาไดBไปดูสถานที ่จริงในการฝqกสหกิจศึกษา
ทางดBานส่ิงแวดลBอม  

GEH0409 วิถีอาเซียน 1/2562 
04 (594231) 

ü(4.46)  - ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
และปรับเนื้อหาดBานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประชาคม
อาเซียนในยุคปxจจุบันเพื ่อกBาวใหBทันกับเหตุการณLและ
สถานการณLอนาคตประชาคมอาเซียนและโลก 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปxจจุบัน 1/2562 
04 (594231) 

ü(4.42)  - ใหBนักศึกษามีสIวนรIวมในการแสดงออกทางการเรียนมากข้ึน 
(นำเสนอผลงาน)  

- ใหBนักศึกษาฝqกทักษะ ฟxง พูด อIาน เขียน ใหBมากข้ึน โดย
อาจารยLเตรียมเอกสารการสอนเพ่ิมเติม  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

98 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- จัดกิจกรรมใหBนักศึกษามีการศึกษาคBนควBาความรูBทางดBาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรูBภายนอกหBองเรียนดBวยตัว
ของนักศึกษาเอง (Self-study) 

- จัดสรรการคัดเล ือกหนังส ือเร ียนของรายว ิชานี ้อย Iาง
หลากหลาย เพื่อใหBใกลBเคียงกับจุดประสงคLในการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด 
 

4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
01 (594231) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหBสอด
คลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทันเหตุการณL เขBาใจ
งIาย และหลากหลาย และมีการใชBโปรแกรมการสอน
ออนไลนLตIาง ๆ มาชIวย 

4453104 วิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอมของดิน 2/2562 
01 (594231) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453202 การกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 2/2562    
4453204 การจัดการทรัพยากรป~าไมBและสัตวLป~า 2/2562 

01 (594231) 
ü(5.00)  - ปรับการรายงานหนBาช้ันเรียนใหB เหมาะสมกับชIวงเวลา 

- แทรกกิจกรรมสรBางความรIวมมือ ทางดBานสิ่งแวดลBอมกับ
หนIวยงาน รัฐภายในจังหวัดสงขลา 

4453301 การวิเคราะหLคุณภาพน้ำ 2/2562 
01 (594231) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4454602 การฝqกประสบการณLทางวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
01 (594231) 

 ü - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษใหBแกI นักศึกษาที่มีความพรBอม
ในการฝqกประสบการณL 

- เสนอใหBต้ังงบประมาณในการจัดอบรมเตรียมความพรBอมจาก
ผูBเชี ่ยวชาญภายนอกใหBแกIนักศึกษากIอนฝqกประสบการณL 
เชIน การใชBเครื่องมือ ความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ 
ความรูBเร่ืองระบบประกันคุณภาพตIางๆ 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2562 
 15 (594231) 

 ü -  

กลุAม 594232 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

3623117 การเดินป~าและการทIองเท่ียวแบบผจญภัย 1/2562 
02 (594232) 

 ü - การเตรียมการสอนอยIางเปdนระบบโดยพิจารณาทั้งรายวิชา
เพื ่อใหBบรรลุจุดมุ Iงหมายของผลการเรียนรู BทุกดBาน มีการ
กำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจนและมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

- ประชุมอาจารยLผูBสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา 
และผลการประเม ินในป\การศึกษาท่ีผ Iานมา ตลอดจน
แผนการดำเนินการในป\การศึกษาน้ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

100 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- การจัดเตรียมกรณีตัวอยIางท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาในแตIละสIวน
ของรายวิชา  

- การจัดเตรียมสถานการณLจำลอง  
- การจัดเตรียมวารสารทางดBานการทIองเที่ยว ใหBเพียงพอใน

หBองสมุด  
- ใหBมีการจัดสรรงบประมาณเพื ่อจัดซื ้อวารสารดBานการ

ทIองเที ่ยว สื ่อการสอนที่เกี ่ยวขBองกับการจัดนำเที่ยว การ
จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนใหBนักศึกษาทำกิจกรรม
เรียนรูB 

4212201 เคมีวิเคราะหL 1 1/2562 
01 (574231) 

ü(4.94)  - จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหBผูBเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหLอยIางเปdนระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตรL 

- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยLผ ู Bสอน เมื ่อทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาแลBว  

- ใหBอาจารยLผูBสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกล
ยุทธLการสอนที่ใชB และแนะนำเสนอ แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานรายวิชา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนใหBผูBเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหLอยIางเปdนระบบผIานกระบวนการตIาง ๆ เชIน 
การใหBคำจำกัดความ การถอดความ การสรุปความ การ
วิเคราะหLและสืบคBนขBอมูล เปdนตBน  

- ควรเขBมงวดกับการใหBคะแนนในรายวิชาเคมี 1 และวิชาเคมี 
2 เนื ่องจากนักศึกษามีความรู BในรายวิชาดังกลIาวไมIเพียง
พอที่จะนามาใชBในการคิดวิเคราะหLและแกBโจทยLปxญหาในวิชา
เคมีวิเคราะหL 1 ไดB 

4453103 เศรษฐศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 
01 (604259) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBความเปdนกันเองและสIงเสริมใหBคิดอยIาง
เปdนระบบพรBอมยกตัวอยIางเร่ืองใกลBตัว นักศึกษา เพ่ือกระตุBน
ใหBนักศึกษาเกิดความสนใจ พยายามและต้ังใจเรียนมากข้ึน 

4453306 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหLทาง
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594232) 

ü(4.79)  - ปรับปรุงเนื้อหาใหBทันสมัย และสอดแทรกสถานการณLปxญหา
มลพิษสิ่งแวดลBอมเพื่อใหBนักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการที่จะ
รักษาส่ิงแวดลBอม  

- ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453310 เทคโนโลยีสะอาด 1/2562 
01 (594232) 

ü(4.82)  - ปรับวิธีการสอน โดยเพ่ิมตัวอยIาง แบบฝqกปฏิบัติ การบBาน ใหB
นักศึกษาไดBคBนควBาหาขBอมูลมากย่ิงข้ึน 

- ปรับการรายงานหนBาช้ันเรียนใหBเหมาะสมกับชIวงเวลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวขBองกับเทคโนโลยีสะอาดใน
จังหวัดสงขลา 
 

4454101 กฏหมายส่ิงแวดลBอม 1/2562 
01 (594232) 

ü(4.83)  - ควรหาวิธีการใหมI ๆ ที่จูงใจใหBผูBเรียนกลBาแสดงความคิดเห็น
และคBนควBาขBอมูลเพ่ิมข้ึน 

- ปรับปรุงวิธีการสอน โดยยกตัวอยIางประกอบการอธิบาย
เหตุการณLปxจจุบันมากย่ิงข้ึน  

- หาวิธีการใหมI ๆ เพื่อผูBเรียนไดBมีสIวนรIวมโดยการวิเคราะหL
และแสดงความคิดเห็นใหBมากย่ิงข้ึน 

4454204 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรLและการสำรวจ
ระยะไกลดBานส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594232) 

ü(4.91)  - งานที่มอบหมายใหBนักศึกษาทำอาจยากไปสาหรับนักศึกษา
บางคน ดังนั ้นในการสอนครั ้งตIอไป จะตBองมีการทดสอบ
พื ้นฐานการเรียนรูB ด BานทักษะการวิเคราะหL เพื ่อจะไดB
มอบหมายใหBนักศึกษาทำงานตรงตามศักยภาพของแตIละคน 
และอาจตBองมีการนำเอาการประเมินโดยอิงพัฒนาการของ
ผูBเรียนมาเปdนสIวนหน่ึงในการประเมินผล 

4454205 การวิเคราะหLและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594232) 

ü(4.87)  - ปรับปรุงเนื้อหาใหBทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวขBองกับ
การประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล Bอม และสอดแทรก
สถานการณLปxญหามลพิษส่ิงแวดลBอม 

- ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4454501 สัมมนาวิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 1/2562 
01 (594232) 

ü(4.80)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4454601 การเตรียมฝqกประสบการณLทาง
วิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอม 

1/2562 
01 (594232) 

ü(4.84)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2562 
04 (594232) 

ü(4.93)  -  

5061107 การเพาะเล้ียงสัตวLน้ำเบ้ืองตBน 1/2562 
01 (594232) 

ü(4.70)  - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ใหBมีความทันสมัยกับ
สถานการณLการเพาะเลี้ยงสัตวLน้ำในปxจจุบัน และเพิ่มเติม
นวัตกรรมทางดBานการเพาะเล้ียงสัตวLน้ำ  

7000390 การเตรียมความพรBอมสหกิจศึกษา 1/2562 
15 (594232) 

ü(4.75)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- จัดใหBนักศึกษาไดBไปดูสถานที ่จริงในการฝqกสหกิจศึกษา
ทางดBานส่ิงแวดลBอม  

GEH0409 วิถีอาเซียน 1/2562 
04 (594232) 

ü(4.46)  - ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
และปรับเนื้อหาดBานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประชาคม
อาเซียนในยุคปxจจุบันเพื ่อกBาวใหBทันกับเหตุการณLและ
สถานการณLอนาคตประชาคมอาเซียนและโลก 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปxจจุบัน 1/2562 
08 (594232) 

ü(4.42)  - ใหBนักศึกษามีสIวนรIวมในการแสดงออกทางการเรียนมากข้ึน 
(นำเสนอผลงาน)  
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104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลQอม 
คณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

- ใหBนักศึกษาฝqกทักษะ ฟxง พูด อIาน เขียน ใหBมากขึ ้น โดย
อาจารยLเตรียมเอกสารการสอนเพ่ิมเติม  

- จัดกิจกรรมใหBนักศึกษามีการศึกษาคBนควBาความรูBทางดBาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรูBภายนอกหBองเรียนดBวยตัว
ของนักศึกษาเอง (Self-study) 

- จัดสรรการคัดเล ือกหนังส ือเร ียนของรายว ิชานี ้อย Iาง
หลากหลาย เพื่อใหBใกลBเคียงกับจุดประสงคLในการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด 

4452104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
01 (594232) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ควรมีจัดหาวีดีทัศนLใหBสอด
คลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทันเหตุการณL เขBาใจ
งIาย และหลากหลาย และมีการใชBโปรแกรมการสอนออนไลนL
ตIาง ๆ มาชIวย 

4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
01 (594232) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453104 วิทยาศาสตรLส่ิงแวดลBอมของดิน 2/2562 
01 (594232) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลายและมีการใชBโปรแกรมการสอน
ออนไลนLตIาง ๆ มาชIวย 

4453202 การกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย 2/2562    
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมAมี 

4453301 การวิเคราะหLคุณภาพน้ำ 2/2562 
01 (594232) 

ü(5.00)  - ปรับวิธีการสอนใหBหลากหลาย ปรับสัดสIวนการเก็บคะแนน
ใหBสอดคลBองกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4454602 การฝqกประสบการณLทางวิทยาศาสตรL
ส่ิงแวดลBอม 

2/2562 
02 (594232) 

 ü - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษใหBแกI นักศึกษาที่มีความพรBอม
ในการฝqกประสบการณL 

- เสนอใหBตั้งงบประมาณในการจัดอบรมเตรียมความพรBอมจาก
ผูBเช่ียวชาญภายนอกใหBแกIนักศึกษากIอนฝqกประสบการณL เชIน 
การใชBเครื ่องมือ ความปลอดภัยในการใชBหBองปฏิบัติการ 
ความรูBเร่ืองระบบประกันคุณภาพตIางๆ 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2562 
15 (594232) 

 ü -  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลSอม 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ3การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู. 
สรุปข.อคิดเห็นของผู.สอน และ

ข.อมูลป=อนกลับจากแหลAงตAาง ๆ 
แนวทางแก.ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษาส4วนใหญ4มีวินัย มาตรงเวลา 
มีการช4วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- รับผิดชอบส4งงานตามทที ่กำหนด 
และรับผิดชอบต4อหนJาท่ี 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขJอตกลง
ในการเรียน มีความซื่อสัตยOสุจริต มี
จรรยาบรรณ 

- คณะวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี มี
การจ ัดโครงการ อบรมค ุณธรรม 
จร ิยธรรม ให Jแก 4น ักศ ึกษา อย 4าง
ต4อเน่ืองเปQนประจำทุกปR 
-  การต ิดตามประเม ินผลในส 4วน
จรรยาบรรณวิชาชีพทำไดJยากตJองใชJ
การสังเกตพฤติกรรมในหJองเรียนและ
แบบฝWกหัด การใหJคะแนนการตรงต4อ
เวลาในการม ีส 4 วนร 4 วมในการทำ
กิจกรรมกลุ4ม หรือใหJนักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อนร4วมกลุ4มลงคะแนน
ลับเพื ่อใหJคะแนนการมีส4วนร4วมใน
กิจกรรม 
- ยกต ัวอย 4างกรณีศ ึกษาเก ี ่ยวกับ
ประเด็นทางจรรยาบรรณ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

ความรูJ - ในปR 1/2562 ในรายวิชาเคมี
วิเคราะหO 1 นักศึกษากลุ4ม 614259 
ลงทะเบียนเรียน 15 คน นักศึกษาท่ี
สอบผ4าน 3 คน ผลการเรียนเปQน D ไม4
ผ4าน 12 คน ผลการเรียนเปQน E 
- ในปRการศึกษา 1/2562  ในรายวิชา
แคลค ู ล ั ส  1 น ั ก ศ ึ กษ า  594231 
ลงทะเบียนเรียน 14 คน มีผลการเรียน
ผ4านเกณฑO 6 คน (รJอยละ 42.86) ถอน
รายวิชา 8 คน (รJอยละ 57.14)  
- ในปRการศึกษา 2/2562 นักศึกษา 
614259 ลงทะเบียนเรียน 14 คน มี
ผลการเรียนผ4านเกณฑO 3 คน (รJอยละ 
21.43) ถอนรายวิชา 11 คน (รJอยละ 
78.57)  

- อาจารยOผูJสอนควรจัดบรรยากาศใน
ชั ้นเร ียนใหJน 4าเร ียน เพื ่อเป Qนการ
กระตุJนใหJนักศึกษามีความสนใจ และ
มีความกระตือรือรJนในการเรียนมาก
ข้ึน  
- อาจารยOผู Jสอนมอบหมายงาน เนJน
การทำแบบฝWกหัด ตัวอย4างที่เชื่อมโยง
นิยาม ทฤษฎี และการวิเคราะหOท่ี
หลากหลาย 
- อาจารยOผูJสอนไดJใหJคำปรึกษาในการ
เรียนหากนักศึกษาตJองการ เพิ่มการ
ทำแบบฝWกหัดดJวยตนเอง และการ
อภิปรายกลุ4มย4อยและจัดการเรียนการ
สอนเปQนกลุ4มเพื่อกระตุJนใหJนักศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู. 
สรุปข.อคิดเห็นของผู.สอน และ

ข.อมูลป=อนกลับจากแหลAงตAาง ๆ 
แนวทางแก.ไขปรับปรุง 

 เก ิดกระบวนการค ิด และม ีความ
กระตือรือรJนในการเรียน 
- เสนอแนะใหJมีการนำเอาบทเรียน
คอมพิวเตอรO หรือ e-learning เขJามา
ใช J ร 4 วมก ับการ เร ี ยนการสอนใน
ห Jอง เร ี ยนปกต ิ  หร ื อ ให J  Google 
classroom โดยใหJเปQนการสื่อสารกับ
ผูJสอนแบบ 2 ทาง เพื่อช4วยเสริมสรJาง
ประสิทธิภาพในการถ4ายทอดความรูJ
ความเขJาใจแก4นักศึกษาใหJดียิ่ง ๆ ข้ึน 
สรJางสื่อการสอนมีรูปแบบที่น4าสนใจ
เรJาความสนใจของผู JเรียนใหJอยู 4กับ
เนื้อหาไดJตลอด ทั้งนักศึกษาสามารถ
เขJาไปทบทวนบทเรียนดJวยตนเองไดJ
ตลอดเวลา 

ทักษะทางปzญญา - ควรใหJนักศึกษาออกไปศึกษานอก
ส ถ า น ท่ี จ ร ิ ง ห ร ื อ ใ ช J ว ี ด ิ ท ั ศ นO
ประกอบการเรียนการสอนเพิ ่มข้ึน 
เพ่ือใหJเรียนรูJจากประสบการณOจริง 
- ควรเพิ ่มความสามารถในการคิด
วิเคราะหOและแกJปzญหาอย4างมีระบบ 

- เพิ ่มการเรียนการสอนแบบปzญหา
พิเศษ ปฏิบัติการณOจากสถานการณO
จร ิง และการมอบหมายงานในคิด
วิเคราะหO พรJอมอภิปรายและนำเสนอ 
- จัดกิจกรรมกลุ4ม พรJอมอภิปรายและ
นำเสนอ 
-  ให Jน ักศ ึกษาออกไปศ ึกษานอก
สถานท่ีจริงเรียนรู JจากประสบการณO
จริง 

ทักษะความสัมพันธOระหว4างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษาหลายคนมีความรับผิดชอบ 
และแสดงภาวะความ เป Q นผ ู J น ำ 
สามารถประสานงานกับอาจารยOผูJสอน  
เจJาหนJาท่ี รุ4นพ่ี รุ4นนJองหรือคนอ่ืนๆไดJ 
หากเปQนงานที่จำนวนนักศึกษาในกลุ4ม
มาก จะพบว4านักศึกษาบางส4วน ขาด
ความรับผิดชอบเมื ่อตJองทำงานเปQน
กลุ4ม ไม4สามารถแบ4งหนJาท่ีไดJ 

- พยายามมอบหมายงานใหJจำนวน
นักศึกษาต4อกลุ 4ม ไม4มากเกินไปเพ่ือ
กระจายหนJาท่ีใหJเหมาะสม 
-  ให Jน ั กศ ึ กษาเข J าร 4 วมก ิ จกรรม
เสริมสรJางความสามัคคี เช4น กีฬา 
กิจกรรมพี่นJองสัมพันธO ที่จัดโดยฝ|าย
พัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรO
และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  
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มาตรฐานผลการเรียนรู. 
สรุปข.อคิดเห็นของผู.สอน และ

ข.อมูลป=อนกลับจากแหลAงตAาง ๆ 
แนวทางแก.ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การ
ส ื ่ อ ส า ร และก า ร ใ ช J เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 

น ักศ ึกษาส 4วนใหญ4ใช J เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื ่อสารไดJดี แต4มี
ปzญหาในการเลือกใชJคำสำคัญในการ
สืบคJนขJอมูล  และยังคงมีปzญหาในการ
ใช J ภ าษาท ั ้ ง  ภาษาอ ั งกฤษและ
ภาษาไทย นักศึกษาที่มาเรียนบางส4วน
ไม4มีทักษะในการคำนวณ จึงใชJเวลา
สอนมากกว4าท่ีกำหนด 

-ใชJตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนเพ่ิมข้ึน 
-  ม ี ก ารฝ W กฝนให J ใ ช J เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศ เช4น ในวิชาสัมมนา 
- ใชJกลยุทธการสอนที ่ใหJ นักศึกษา
ศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง จัดทำเปQน
รายงานและนำเสนอหนJาชั้นเรียน ใน
รายวิชาท่ีเหมาะสม 
- ส4งเสริมใหJมีการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคนอกท ั ้ ง ในระด ับ คณะ และ
ระดับชาติ เพื ่อใหJนักศึกษาไดJเกิด
กระบวนการเรียนรูJทักษะการสื่อสาร 
การใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ และยัง
เปQนกระกระตุJนทางบวก 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารย3ใหม> 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร þ มี q ไม4มี  
จำนวนอาจารยOใหม4 1 คน   
จำนวนอาจารยOท่ีเขJาร4วมปฐมนิเทศ 1 คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 

- ทางหลักสูตรไดJมีการชี้แจงอาจารยOใหม4 อาจารยO ดร.สายสิริ ไชยชนะ ถึงหนJาที่ บทบาท และความ
รับผิดชอบของผูJรับผิดชอบหลักสูตร 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย3ท่ีเขHาร>วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
- 

 8.3 หากไม>มีการจัดปฐมนิเทศ ใหHแสดงเหตุผลท่ีไม>ไดHดำเนินการ   
- 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน  

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

งานเน่ืองในวันส่ิงแวดล0อมโลก ประจำป: 2562 “Air Pollution” วันท่ี 5 
มิถุนายน 2562 ณ ศูนยQการประชุมสินค0าและการประชุม อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี 

1  ทราบข0อมูลเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ ท้ังสาเหตุ ป_ญหา ผลกระทบ และแนวทาง
และวิธีการปbองกันแก0ไข เก่ียวกับสถานการณQมลพิษทางอากาศในป_จจุบัน  

โครงการนำเสนองานวิชาการสูdเวทีสาธารณะ “รักษQโลก: คุณภาพชีวิตบน
วิกฤติส่ิงแวดล0อม” วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยQ
ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอรQ แจ0งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

1  ทราบข0อมูลเก่ียวกับวิกฤติส่ิงแวดล0อมและผลกระทบท่ีมีตdอคุณภาพชีวิตใน
ป_จจุบัน 

การอบรมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “หลักการทำงานและการประยุกตQใช0
เคร่ืองมือวัดปริมาณสารโลหะหนัก (Heavy Metal Analysis) และการวัด
ปริมาณอินทรียQคารQบอนท้ังหมด (Total Organic Carbon, TOC) ทางด0าน
ส่ิงแวดล0อม” วันที 11 มิถุนายน 2562 ณ จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย 

1  ทราบข0อมูล ความก0าวหน0า การทำงานและการประยุกตQใช0เคร่ืองมือเก่ียวกับน
การตรวจวัดโลหะหนักและอินทรียQคารQบอน 

การสัมมนาวิชาการเร่ือง “Innovation in Raw Material Conference 
2019: Circular Economy” วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยQวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล จ.สมุทรปราการ 

1  ทราบข0อมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและวิธีการรีไซเคิลโลหะกลับมาใช0เปÑนวัตถุดิบใหมd 
เพ่ือเปÑนการสนับสนุนการใช0ทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะ และ
เปÑนการลดการใช0ทรัพยากรธรรมชาติ 

การประชุมทวนสอบ (Peer Review) กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย 
กลุdมเร่ืองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสQและของเสียอันตรายชุมชน วันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Mercure & Ibis Bangkok Siam กรุงเทพฯ 

1  ทราบข0อมูลและป_ญหาเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกสQและของเสียอันตรายชุมชน
ของประเทศไทย  

โครงการศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมูลฝอยและของเสีย 3  พัฒนาองคQความรู0เก่ียวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมูลฝอยและของ
เสีย 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อันตราย และพลังงานทางเลือก วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาล
นครภูเก็ต และเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 

อันตราย และพลังงานทางเลือก 

การประชุม “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our 
Planet” วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ 

2  ทราบข0อมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและความก0าวหน0าเก่ียวกับการนำทฤษฎีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช0ในการจัดการป_ญหาขยะมูลฝอยในป_จจุบันท้ังในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะป_ญหาเร่ืองขยะพลาสติก 

การอบรมเร่ือง มอก. 2677: ระบบการจัดการด0านความปลอดภัยของ
ห0องปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี วันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2562 

1  ทราบเก่ียวกับมาตรฐานและการจัดการด0านความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการท่ี
เก่ียวกับสารเคมี เพ่ือนำมาพัฒนา/หรับปรุงให0การปฏิบัติงานในห0องปฏิบัติการมี
ความปลอดภัย 

โครงการอบรมเทคนิคการใช0เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหQทาง 
วิทยาศาสตรQส่ิงแวดล0อม 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรQ จังหวัดสงขลา 

2  พัฒนาองคQความรู0ด0านเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรQเพ่ือการวิเคราะหQตัวอยdางด0าน
ส่ิงแวดล0อม 

งานสัมมนา Open House “เปôดบ0าน วช. 5G: change for the future” 
(ภาคใต0) วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 

1  ทำให0ได0ทราบความก0าวหน0าของงานวิจัยไทย ประเด็นงานวิจัยในป_จจุบันและ
แนวโน0มในอนาคต และสามารถใช0เปÑนแนวทางในการพัฒนา สร0างสรรคQ งานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการศึกษาด0านการวิเคราะหQและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล0อม วันท่ี 6 
สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ทรานสQ ไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา  

2  ทราบการดำเนินงานด0านการวิเคราะหQผลกระทบส่ิงแวดล0อมของกิจการด0าน
พลังงาน 

การอบรมเร่ือง แนวทางการจัดการความเส่ียงสำหรับระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2562 

1  ทราบเก่ียวกับแนวทางการจัดการความเส่ียงของห0องปฏิบัติกการสำหรับระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพ่ือนำมาพัฒนา/หรับปรุงให0
ห0องปฏิบัติการมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเปÑนท่ียอมรับ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข0อเสนอการวิจัยเพ่ือ 
รับทุนวิจัย วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล 
แอนดQ รีสอรQท จังหวัดสงขลา 

3  พัฒนาองคQความรู0ด0านการเขียนข0อเสนอครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

การสัมมนาเร่ือง เสริมแกรdงห0องปฏิบัติการด0วย ISO/IEC 17025 version 
2017 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลีการQเดนสQพลาซdา จังหวัดสงขลา 

2  ทราบเก่ียวกับระบบคุณภาพของห0องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 เพ่ือนำมาพัฒนา/หรับปรุงให0ห0องปฏิบัติการมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเปÑนท่ียอมรับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพQ
เผยแพรd วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6  พัฒนาเก่ียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพQเผยแพรd 

โครงการบรรยายพิเศษ เร่ืองการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ภายใต0กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรม วันท่ี 11 
กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3  เปÑนการพัฒนาองคQความรู0เร่ืองการพัฒาตนเองภายใต0กระทรวงใหมd 

การประชุมโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหQผังการไหล และจัดทำระบบ
ฐานข0อมูลการจัดการซากผลิตภัณฑQเคร่ืองใช0ไฟฟbาและอิเล็กทรอนิกสQของ
เสียอันตรายชุมชนในประเทศไทย วันท่ี 10 กันยายน และ 17 ธันวาคม 
2562 

1  ทราบข0อมูลเก่ียวกับป_ญหาและกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑQเคร่ืองใช0ไฟฟbา
และอิเล็กทรอนิกสQของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทยในป_จจุบัน  

โครงการการศึกษาด0านการบำบัดน้ำเสียวันท่ี 12 และ 19 กันยายน 2562 
ณ บริษัท สงขลาแคนน่ิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ห0องเย็นโชติวัฒนQ
หาดใหญd จำกัด (มหาชน) และเทศบาลนครหาดใหญd จังหวัดสงขลา 

  เปÑนการพัฒนาองคQความรู0เร่ืองเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การสัมมนา เร่ือง แนวทางการเก็บตัวอยdางและวิเคราะหQไมโครพลาสติก 
วันท่ี 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เบอรQเคลียQ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร 

2  ทราบข0อมูลเก่ียวกับการเก็บตัวอยdางและวิเคราะหQไมโครพลาสติก เพ่ือนำมาใช0ใน
การวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหQไมโครพลาสติกน้ำ 

โครงการเสวนาหาดใหญdเข0มแข็ง สู0ภัยน้ำทdวม วันท่ี 27 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา 

3  ทราบมาตรการเตรียมความพร0อม การเฝbาระวังเชิงพ้ืนท่ี และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือรับมือ 
ภัยพิบัติจากน้ำทdวม 
 

การประชุม Thailand Lab International 2019 วันท่ี 25-27 กันยายน 
2562 

1  ทราบถึงความก0าวหน0าทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เก่ียวกับ
ห0องปฏิบัติการ  

โครงการสำรวจหาโจทยQวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ในวันท่ี 9 
ตุลาคม 2562 ณ ตำบลทdาหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2  เปÑนการพัฒนาองคQความรู0ในการดำเนินการวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “The Third WESTPAC Workshop on 
Distribution, Source, Fate and Impact of Marine Microplastics in 
Asia and the Pacific” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 
2562 

2  ทราบข0อมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติก ท้ังการแพรdกระจาย ผลกระทบ และ
สถานการณQเก่ียวกับป_ญหามลพิษทางทะเลจากไมโครพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟôค เพ่ือนำมาพัฒนางานวิจัยเก่ียวกับไมโครพลาสติก 

การประชุม เร่ือง การค0าระหวdางประเทศและสุขภาพของอาเซียน: แสวงจุด
รdวมสูdการพัฒนาท่ีย่ังยืน วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2562 

2  ทราบข0อมูลและความสัมพันธQเก่ียวกับป_ญหาส่ิงแวดล0อมท่ีสdงผลตdอสุขภาพและ
การค0าระหวdางประเทศ เพ่ือให0เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การประชุม เร่ือง การค0าระหวdางประเทศและสุขภาพของอาเซียน: แสวงจุด
รdวมสูdการพัฒนาท่ีย่ังยืน วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2562 

2  ทราบข0อมูลและความสัมพันธQเก่ียวกับป_ญหาส่ิงแวดล0อมท่ีสdงผลตdอสุขภาพและ
การค0าระหวdางประเทศ เพ่ือให0เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเข0าสูdตำแหนdงทางวิชาการ วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2562 

6  นำความรู0มาพัฒนาเก่ียวกับการขอตำแหนdงทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ 
วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 

6  นำความรู0มาใช0ในการพัฒนาหลักสูตร 

การประชุมวิชาการประจำป:ด0านมาตรฐานความปลอดภัยห0องปฏิบัติการ 
ประจำป: 2562 วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 

2  ทราบข0อมูลเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการ และตัวอยdาง
ห0องปฏิบัติการท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุงให0เปÑนไปตามมาตรฐาน เพ่ือนำมาพัฒนา/
หรับปรุงให0การปฏิบัติงานในห0องปฏิบัติการมีความปลอดภัยและเปÑนไปตาม
มาตรฐาน 

การสัมมนาโครงการยกระดับการจัดการสารเคมีและห0องปฏิบัติการท่ี
เก่ียวข0องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเข0าสูdระดับมาตรฐานสากล 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 

1  ทราบข0อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและการจัดการด0านความปลอดภัยของ
ห0องปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี เพ่ือนำมาพัฒนา/หรับปรุงให0การปฏิบัติงานใน
ห0องปฏิบัติการมีความปลอดภัยและเปÑนไปตามมาตรฐาน 

โครงการ KM สัมมนาการจัดการความรู0ด0านการวิจัยและด0านการเรียนการ
สอน วันท่ี 3 เมษายน 2563 โดยใช0โปรแกรม MS TEAM 

4  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

การใช0โปรแกรมในการติดตามการทำงาน วันท่ี 10 เมษายน 2563 โดยใช0
โปรแกรม ZOOM 

6  สามารถนำมาใช0ในการทำงาน 

อบรมเร่ืองจิตวิทยาในการสอน วันท่ี 17 เมษายน 2563 โดยใช0โปรแกรม 
MS TEAM 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อบรมเร่ือง การจัดการเรียนการสอบด0วย Google Classroom วันท่ี 22 
เมษายน 2563 โดยใช0โปรแกรม MS TEAM 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ออนไลนQ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขCารDวม 

จำนวนผูCเขCารDวม 
 

สรุปขCอคิดเห็น และประโยชน5ท่ีผูCเขCารDวมกิจกรรมไดCรับ อาจารย5 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อบรมเร่ือง เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนQ วันท่ี 30 
เมษายน 2563 โดยใช0โปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนQเพ่ือให0เกิดประสิทธิภาพ 

อบรมเร่ือง การวัดและการประเมินผล วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดยใช0
โปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อบรมเร่ือง เทคนิควิธีการสอนเพ่ือสร0างแรงจูงใจในการเรียนรู0 วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 โดยใช0โปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ป:การศึกษา พ.ศ. 
2562 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม MS TEAM และ Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

อบรมเร่ือง Google Classroom วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม 
Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ออนไลนQ 

โครงการ สัมมนาการจัดการความรู0ด0านการวิจัยและด0านการเรียนการสอน 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนให0มีประสิทธิภาพ 
และเปÑนการสร0างเครือขdายงานวิจัยกับอุทยานวิทยาศาสตรQ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรQ 

อบรมเร่ือง การสร0างแบบทดสอบด0วย Google Form และ Microsoft 
Form วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม Zoom  

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ออนไลนQ 

อบรมเร่ือง การสร0าง Video Classroom ด0วย Flipgrid วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ออนไลนQ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการ การจัดการความรู0สูdแนวปฏิบัติท่ีดี วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
ด0วยโปรแกรม MS TEAM  

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อบรมเร่ือง Video Screen Recorder And OBS Studio วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2563 ด0วยโปรแกรม Zoom 

6  สามารถนำมาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ออนไลนQ 
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องค$ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู<เรียน 
 
ตัวบ>งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
 

เกณฑ$การประเมิน   
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม$มีระบบ  
- ไม$มีกลไก 
- ไม$มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม$มีข;อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม$มีการนำ

ระบบกลไก
ไปสู$การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู$การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม$มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู$การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปJน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู$

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปJนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษQ
ยืนยัน และกรรมการ
ผู;ตรวจประเมินสามารถให;
เหตุผลอธิบายการเปJนแนว
ปฏิบัติที่ดีได;ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงสถานการณ8และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังการเสริมสรNางทักษะการเรียนรูNในศตวรรษท่ี 21 

 อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรไดNกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังน้ี
อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอนรFวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลNองของคำอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขNอเสนอแนะ แลNวนำไปสูFการปฏิบัติ  จากน้ันจึงใหNนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หาก
ผFานการประเมินจึงนำไปใชNตFอไป  หากไมFผFานตNองพิจารณาปรับปรุงใหมF  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตFเริ่มตNน
จนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปXาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหNมีความทันสมัย มีความลุFมลึกและมีเน้ือหาเหมาะกับ
เวลา พบวFาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมFมีการปรับระบบและกลไก  
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ผลการดำเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป[าหมายการดำเนินงาน 

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และมคอ.2 
เป[าประสงค$ 
เพ่ือใหNสาระของรายวิชาในหลักสูตรเปZนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ (TQF) 

 

ภาพท่ี 5.1-1  ระบบกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรไดNกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังน้ี  
อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอนรFวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลNองของคำอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขNอเสนอแนะ แลNวนำไปสูFการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหNนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 
หากผFานการประเมินจึงนำไปใชNตFอไป  หากไมFผFานตNองพิจารณาปรับปรุงใหมF  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตF
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ผลการดำเนินงาน 
เริ่มตNนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปXาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหNมีความทันสมัย มีความลุFมลึกและมีเน้ือหา
เหมาะกับเวลา พบวFาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมFมีการปรับระบบและกลไก 
การวางแผน (P)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดNแตFงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 
3392/2553) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร8สิ่งแวดลNอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ใหNสอดคลNองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)โดยทำใหN
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลNองกับความตNองการของตลาดแรงงาน และความตNองการของประเทศ เกี่ยวกับการ
สรNางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อยFางเปZนมิตรกับสิ่งแวดลNอม และปรัชญาของหลักสูตร “เนNน
คุณธรรม นำสิ่งแวดลNอมกNาวหนNา เพ่ือพัฒนาทNองถิ่น” จึงไดNปรับเปลี่ยนหลักสูตรเปZนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลNอมหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีข้ันตอนการปรับปรุง ดังน้ี 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขNอเสนอแนะตFางๆ ผูNใชNบัณฑิตจากหนFวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวขNองกับหลักสูตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 คน รวมถึงแนวโนNมความตNองการศึกษาตFอในหลักสูตรฯ ของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปnตตานี ยะลา และนราธิวาส 205 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 
14 แหFงเพ่ือนำผลการประเมินท่ีไดNมาใชNในการรFางหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยจัดทำเปZนการวิจัยหลักสูตร ผลการวิจัย
สรุปดังน้ี   

1) ปnจจัยสำคัญที่สุดที่สFงผลตFอการเลือกศึกษาตFอในหลักสูตรนี้คือ เปZนสถาบันที่อยูFใกลNบNานเดินทางสะดวก 
คิดเปZนรNอยละ 61.2 และผูNตอบแบบสอบถามมีความม่ันใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการส่ิงแวดลNอมอยูFในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

2) ผูNใชNบัณฑิตคิดวFาการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมคิดเปZนรNอยละ 96.7 และมีความตNองการรับ
บัณฑิตในสาขาน้ีเขNาปฏิบัติงานคิดเปZน รNอยละ 96.7 

2. ศึกษาความพึงพอใจและขNอเสนอแนะตFางๆจากแหลFงฝqกประสบการณ8นักศึกษา ทั้งจากราชการและเอกชน 
นักเรียนกลุFมเปXาหมาย ผูNใชNบัณฑิต ศิษย8เกFา และศิษย8ปnจจุบัน ผFานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ8 และ มคอ.7 
เพ่ือนำผลการประเมินท่ีไดNมาใชNในการรFางหลักสูตรฉบับปnจจุบัน 

3. อาจารย8ประจำหลักสูตรพิจารณารFวมกันกับคณะในการจัดทำโครงสรNางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดลNอม ตามรFางมาตรฐานเกณฑ8มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม) จะตNองเรียนท้ังหมดไมFนNอยกวFา 130 หนFวยกิต โดยแบFงเปZน  

- หมวดการศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หนFวยกิต โดยผFานการวิพากษ8รายวิชาจากสำนักสFงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนและไดNกำหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที ่สามารถตอบอัตลักษณ8ของ
มหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะดNานไมFนNอยกวFา 94 หนFวยกิต โดยแบFงเปZน 
วิชาแกน                   26  หนFวยกิต 
วิชาเฉพาะดNาน            68  หนFวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนFวยกิต 
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ผลการดำเนินงาน 

4. อาจารย8ประจำหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอน รFวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลNองของคำอธิบาย
รายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลNอม ไดNพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหN
นักศึกษาไดNรับประโยชน8ทั้งทางดNานความรูNและการนำไปใชNประโยชน8ในการฝqกประสบการณ8วิชาชีพ และการทำงาน
ในลำดับตFอไป  

5. อาจารย8ประจำหลักสูตรไดNจัดใหNมีการวิพากษ8หลักสูตร โดยเชิญผู Nทรงคุณวุฒิผู Nที ่มีความเชี ่ยวชาญ
ครอบคลุมในศาสตร8ดNานวิทยาศาสตร8สิ่งแวดลNอม จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหN
ขNอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพ่ิม
หนFวยกิต 

6. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตFอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหNความเห็นชอบ(เพิ่มเติมกระบวนการจากสำนัก
สFงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตร ในวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2559 และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจNงใหNทราบผลพิจารณาใหNความเห็นชอบหลักสูตร จากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และเร่ิมรับนักศึกษาในปuการศึกษา 1/2560 

การดำเนินการ (D) 

หลักสูตรไดNดำเนินการตามแผนไดNวางไวNดังน้ี  (รายงานการประชุมอาจารย8ประจำหลักสูตร) 
1. หลักสูตรมีเกณฑ8การพิจารณากำหนดผูNสอนตรงสาขาวิชาท่ีนักศึกษาตNองเรียนในแตFละรายวิชา 
2. หลักสูตรจัดสFงรายช่ือผูNสอนเพ่ือใหNมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
3. หลักสูตรมีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรูN (มคอ.3, มคอ.4) และกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร 
(ในภาพรวม) 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตFละภาคการศึกษา อาจารย8ผูNสอนซึ่งไดNสอนตามคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดแลNว 
จะตNองจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อที่จะไดNวัดผลการเรียนรูNและ
ความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนำผลการทวนสอบที่ไดNไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 
ในภาคการเรียนถัดไป 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดNดำเนินการ ทำการประเมินผลโดย
รFวมกันวิเคราะห8ปnญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร เชFน 

- หลักสูตรไดNจัดประชาสัมพันธ8หลักสูตรรFวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย แตFในการรับนักศึกษา มีนักศึกษาท่ี
สนใจสมัครเขNาเรียนนNอยกวFาจำนวนที่ระบุไวNในแผนรับเขNา ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจึงพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการโดยกำหนดใหNมีแผนการประชาสัมพันธ8เชิงรุกรFวมกับคณะ เชFน โครงการประชาสัมพันธ8หลักสูตรใน
จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง พรNอมกับรับสมัครนอกสถานที่ตามโรงเรียนที่ไปจัดโครงการ และประชาสัมพันธ8
หลักสูตรและการรับสมัครรFวมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House 
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ผลการดำเนินงาน 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต>อ (A) 
คณะกรรมการหลักสูตรนำขNอสรุปที่ไดNจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปuการศึกษา 2562  
เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวFาบางรายวิชานักศึกษาสFวนใหญFสอบตก และมีการถอนรายวิชา

จำนวนมาก อาทิเชFน เคมีวิเคราะห8 1 และแคลคูลัส 1 อาจารย8ประจำหลักสูตรและอาจารย8ผู Nสอนจึงมีการ
ปรึกษาหารือรFวมกัน เพ่ือหาทางแกNไขปnญหาท่ีเกิดข้ึน โดยพบวFาปnญหาสFวนใหญFเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทำใหNคะแนนสอบต่ำ ซึ่งแกNไขไดNโดย ใหNนักศึกษาที่มีปnญหา เขNาพบอาจารย8
ผูNสอน เพื่อใหNอาจารย8ผูNสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทำแบบฝqกหัดเพื่อใหNเกิดความเขNาใจมากขึ้น ทั้งนี้ตัวของ
นักศึกษาเอง ตNองเพ่ิมความขยัน และหม่ันหาความรูNเพ่ิมเติมใหNมากข้ึนดNวย 

2. ความรูNพ้ืนฐานของนักศึกษาคFอนขNางอFอน ปnญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเกิดจากความรูNกFอนเขNาเรียนในระดับอุดมศึกษา
คFอนขNางอFอน ทำใหNเรียนไมFทันเพื่อน และไมFสามารถสรNางความรูNตFอยอดไดN วิธีแกNไขคือ อาจารย8ผูNสอน สอนปรับ
พ้ืนฐาน เพ่ือใหNนักศึกษามีความรูNพ้ืนฐานท่ีเทFาเทียมกัน และสามารถเรียนรูNเร่ืองราวตFาง ๆ ไปพรNอม ๆ กันไดN 

3. เมื่อนักศึกษาไมFสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กำหนด ตNองแนะนำใหNนักศึกษารีบลงทะเบียนรายวิชา
ที่ตกคNางใหNเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสFวนใหญFตNองเรียนตFอเนื่องกัน หากตกคNางรายวิชาใดไวN ก็ไมFสามารถเรียนรายวิชา
ตัวถัดไปไดN สFงผลใหNจบการศึกษาลFาชNา 

4. นักศึกษาขาดการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนผFานมา ซ่ึงผูNสอนสังเกตจากการตอบคำถามในช้ันเรียน 
นอกจากนี ้ ไดNนำผลการประเมินอาจารย8ของนักศึกษามาพิจารณา เพื ่อแกNไขตามผลประเมิน รวมถึง

ขNอเสนอแนะตFางๆ ตามความเหมาะสม 
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ผลการดำเนินงาน 
การปรับปรุงหลักสูตรให<ทันสมัยตามความก<าวหน<าในศาสตร$สาขาน้ัน ๆ 
เป[าหมายการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหNทันสมัยกNาวหนNาทางวิชาการท่ีเปล่ียนแปลง 

การวางแผน (P) 
1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก 

ความกNาวหนNาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตร8ท่ีจำเปZนสำหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของปuท่ีผFานมา 

2. อาจารย8ประจำหลักสูตร และอาจารย8ผู Nร ับผิดชอบหลักสูตรรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 
กระบวนการจัดการเรียนรูNใหNทันสมัย 

3. อาจารย8ผูNรับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนใหNเปZนไป
ตามแผน 

ซึ่งในปuการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดNมีการปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาในกลุFมวิชาเฉพาะดNาน วิชาเฉพาะ
บังคับ จำนวน 1 รายวิชา คือ วิชา 4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Technology) 
เพ่ือใหNสอดคลNองกับการดำเนินการจัดการรายวิชาในหลักสูตรและเพ่ือใหNรายวิชามีความทันสมัยมากข้ึน  

 เดิม เปลี่ยนแปลง 
4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5) 

ศึกษาองค)ประกอบของน้ำเสีย ลักษณะเฉพาะของ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบต?างๆ การเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย
ใหDเหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่ล ักษณะน้ำทิ ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ 
เกณฑ)การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพื้นฐาน 

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5) 
ศึกษาองค)ประกอบของน้ำเสีย การเลือกระบบบำบัด

น้ำเสียใหDเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะเฉพาะของระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบต?างๆ ลักษณะน้ำทิ้งและมาตรฐานน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน เกณฑ)การออกแบบ
ระบบบำบัดน้ำเสียพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
จากภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 

หลักฐานอ<างอิงประกอบด<วย 
5.1-0-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 171/2554 เรื่องแตFงตั้งคณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม  
5.1-0-1 มคอ.2 
5.1-0-2 รายนามผูNทรงคุณวุฒิ 
5.1-0-3 รายงานการประชุม 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เป[าหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป[าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม>บรรลุ 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

4 ขNอ 
2 ขNอ 

2 คะแนน 
4 ขNอ 

4 คะแนน 
4 ขNอ 

4 คะแนน 
4 ขNอ 

4 คะแนน 
ü  

 

 
กรณีได<คะแนน 4 หรือ 5 ให<ระบุเหตุผลท่ีได< 

 

 
 
สรุปภาพรวมตัวบ>งช้ีท่ี 5.1 
 
จุดแข็ง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ควรมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกับทNองถ่ินใหNมากข้ึน 
 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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ตัวบ>งช้ีท่ี  5.2 การวางระบบผู<สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
 

เกณฑ$การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม]มีระบบ  
- ไม]มีกลไก 
- ไม]มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม]มีขRอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม]มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม]มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปbน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู]การ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปbนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษSยืนยัน 
และกรรมการผูRตรวจประเมิน
สามารถใหRเหตุผลอธิบายการ
เปbนแนวปฏิบัติที่ดีไดRชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

การกำหนดผู<สอน  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู< (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เป[าหมายการดำเนินงาน 

1. กำหนดอาจารย8ผูNสอนไดNเหมาะสมกับอาจารย8ผูNสอนทุกรายวิชา 
2. อาจารย8ผูNสอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ไดNอยFางครบถNวน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตFออาจารย8ผูNสอน มีคFาเฉล่ียไมFนNอยกวFา 4.00 

เป[าประสงค$ 
 เมื่อการจัดทำหลักสูตรไดNรับความเห็นชอบและดำเนินการเปêดรายวิชาแลNว คณะกรรมการหลักสูตรรFวมกับ
โปรแกรมวิชา จะทำการวางระบบผูNสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหNผูNสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
รายวิชาที ่สอนใหNกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ Fม ผู NสอนใชNวิธีการ/กิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปnญญาทNองถ่ิน
ในการเรียนการสอน ดังน้ี 
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ผลการดำเนินงาน 
       ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปêดสอนแลNวประชุมอาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกำหนดผูNสอนรายวิชา 
จากนั้นจัดทำ มคอ.3 ตามกำหนดเวลา โดยผูNสอนรายวิชาเดียวกัน ทำ มคอ.3 รFวมกัน  จากนั้นจึงนำไปสอน ขณะท่ี
สอนมีการทวนสอบการทำงานระหวFางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  นักศึกษาประเมินผลการ
สอนของอาจารย8 หากไมFผFานการประเมินจะตNองรFวมประชุมกับอาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำผลการดำเนินงานที่มีขNอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใน
การสอนครั้งตFอไป อยFางไรก็ตามอาจารย8ผูNสอนยังไมFมีผูNใดไมFผFานการประเมิน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทำ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตFเริ ่มตNนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมี
เปXาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพในการวางระบบผูNสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหNตรงตามความตNองการของหลักสูตร ดังแสดงในภาพท่ี 5.2-1 และมีรายละเอียดดังน้ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 

ภาพท่ี 5.2-1 การกำหนดผูNสอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรูN 

การกาํหนดผู้สอน และการจดัการเรียนการสอน 

กาํหนดผู้สอน และ
ภาระหน้าที8ของอาจารย ์

ประชุมกาํหนดผู้สอน
กรรมการหลกัสูตร&

โปรแกรมวิชา 

สนส. ส่งรายวิชาที8เปิด
สอน 

ประชุมวางแผนบริหาร
หลกัสูตร 

 ภาระงาน 

 ตารางสอนและ
ภาระหน้าที?

อาจารย ์

เกณฑ ์
- ผู้สอนมีความรู้และ

ความชํานาญสอดคล้อง
กบัเนื?อหา 

-การประเมินผูส้อน 
- กระจายภาระงาน 

แก้ไข 

กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการ
เรียนรู้ 

สนส.&หลกัสูตรกาํหนด 
ให้ผู้สอนจดัทาํ มคอ.3,4 

กรณีผู้สอน 
1 คน 

กรณีผู้สอน
มากกว่า 1 คน 

ผู้สอนจัดทำ
มคอ. 3,4 

ประชุมผู้สอนรว่ม
เพื่อจัดทำมคอ. 
3,4 

 

 กรรมการหลกัสูตร 
แก้ไข 

เกณฑ ์
- มคอ. 2 และการพฒันาผลการเรียนรู้ทั ?ง 5 ด้าน 
- มคอ 5 และรายงานทวนสอบฯ (ปีทีKผ่านมา)  

อาจารยผ์ู้สอน Upload มคอ. 3,4  

อาจารยผ์ู้สอนชีPแจง ทาํ
ความเข้าใจแผนการเรียน 
และเกณฑ์การประเมินผล

กบัผู้เรียน 

ประเมินการจดัการเรียน 
การสอนและหลกัสูตร 

แก้ไข 

ผู้สอนทวนสอบ 
-รายงานการทวนสอบ
แผนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้
-มคอ.5, 6  

ทวนสอบปลาย
ภาค 

อาจารยผ์ู้สอน
Upload มคอ.5,6  

แก้ไข 

 

ใช้เป็นข้อมูลในการ
ทำ มคอ 3,4 ปี
ต่อไป 

สาํรวจความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรของ นศ. และอาจารย ์

กรรมการหลกัสูตร
จดัทาํ มคอ.7 

  
กระบวนการพฒั
นาหลกัสูตรใหม่ 

-พัฒนารายวิชาใน
ร่างหลักสูตรใหม่ 
รวมกับวิจัยหลักสูตร  

ทวนสอบระหว่างภาค 

ผู้สอนส่ง สอบข้อกลางภาค ปลาย
ภาคเรียน และเกรด 

 

 
กรรมการหลักสูตร 
และโปรแกรมวิชา 

 กรรมการหลักสูตร และโปรแกรมวิชา 
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ผลการดำเนินงาน 

การวางแผน (P)  

หลักสูตรไดNกำหนดและดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูNสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนภาพขNางตNนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สFงรายวิชาที่เปêดสอนในปuการศึกษา 2562 มายังคณะ และคณะจัดสFงใหN
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลNอม 

2. หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลNอม จัดผูNสอนในแตFละรายวิชาซึ่งอาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร ไดNประชุมวางแผน
รFวมกัน เพ่ือจัดระบบการสอน จัดอาจารย8ผูNสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรFวมกันศึกษาวิเคราะห8
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค8ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และสรุป
คุณลักษณะ ความรูNความสามารถ ของผูNสอนที่สอดคลNองกับแตFละรายวิชา พรNอมทั้งพิจารณารFวมกันถึงคุณสมบัติ 
ความรูN ประสบการณ8ของผูNสอนในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผูNสอนและวางแผนจัดผูNสอนใหNเหมาะสมในแตF
ละรายวิชา รวมถึงการกระจายภาระงานใหNเหมาะสมแบFงเปZน 2 กรณี 

- รายวิชาท่ีกำหนดผูNสอน 1 คน 
- รายวิชาที ่กำหนดผู NสอนมากกวFา 1 คน เพื ่อใหNนักศึกษาไดNเรียนจากผู Nสอนที ่มีความชำนาญ

หลากหลาย และมีโอกาสไดNรับการพัฒนามุมมอง หรือความคิดจากผูNสอนที่หลากหลายทั้งความรูN
และประสบการณ8 

3. หลักสูตรสFงรายช่ืออาจารย8ผูNสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพ่ือสFงไปยัง สนส. ผFานคณะ เพ่ือใหNดำเนินการจัดตารางเรียน 
และตารางสอนตFอไป 

4. สนส.ดำเนินการ และเปêดระบบเพื่อใหNนักศึกษาลงทะเบียนสFวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย8
ผูNรับผิดชอบหลักสูตรไดNประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตFการเตรียมการ จัดทำ
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกำหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชNกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ใชNวิธีการสอนใหมFๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชNสื ่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการ
วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูFการเรียนการสอน และนำไปชี้แจงทำความเขNาใจกับ
ผูNสอนในหลักสูตรตFอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหNมีการทวนสอบของอาจารย8ผูNสอนในแตFละรายวิชาที่ไดNมีการ
จัดการเรียนการสอน 

การดำเนินการ (D) 

 อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรไดNดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูNสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนภาพท่ี 5.2-1 มีรายละเอียดดังน้ี  

1) คณะรFวมกับหลักสูตรไดNมีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย8
ใหNทันสมัยในดNานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับใหNอาจารย8ทุกคนตNองมีการ
ทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2) หลักสูตร ช้ีแจงปฏิทินวิชา การกำหนดวันจัดสFงแผนการเรียนรูN (มคอ.3 และ มคอ.4) แกFอาจารย8ผูNสอนกFอน
เปêดภาคการศึกษาใหNครบทุกรายวิชา และกำกับใหNอาจารย8ทุกคนตNองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
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ผลการดำเนินงาน 
มคอ.4) ซึ่งเนNนใหNกำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชNกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชNวิธีการสอน
ใหมFๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชNสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูFการเรียนการสอน โดยในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุFมเรียน จัดทำ มคอ.3 และ 
มคอ.4 เพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหNไดNมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกำหนดวันสFงรายงานผล
การเรียนการสอน(มคอ.5 และ มคอ.6) และจัดสFงใหNกรรมการหลักสูตรพิจารณา 

3) กรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหNเปZนไปตาม มคอ.2 และกำกับแผนการเรียน
การสอนใหNสอดคลองกับการพัฒนาผลการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน กรรมการหลักสูตรแจNงผลการพิจารณากับอาจารย8ผูNสอน
เพื่อใหNปรับรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 กรณีที่ตNองแกNไขอาจารย8ผูNสอนดำเนินการปรับปรุงและสFงใหNประธาน
หลักสูตรในสัปดาห8สุดทNายกFอนเปêดภาคการศึกษา 

4) อาจารย8ผูNสอนในแตFละรายวิชาสFง มคอ.3 และ มคอ.4 เขNาระบบออนไลน8 (Upload) กFอนเปêดภาคเรียน
หนึ่งสัปดาห8ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรติดตามใหNอาจารย8ผูNสอนสFง มคอ.3 และ มคอ.4 กFอนเปêดภาค
การศึกษาใหNครบทุกรายวิชาและกำหนดใหNนำไปช้ีแจงทำความเขNาใจกับผูNเรียนแตFละรายวิชา 

5) กรรมการหลักสูตร กำหนดใหNมีการทวนสอบระหวFางภาคการศึกษา ไดNแกF การทวนสอบขNอสอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน และการทวนสอบเกรด โดยอาจารย8ประจำวิชาจัดทำขNอสอบ และจัดสFงคณะกรรมการหลักสูตร
ประชุมพิจารณา กรณีที่ตNองแกNไขขNอสอบ อาจารย8ผูNสอนจะดำเนินการปรับปรุงแลNวรายงานผลการปรับปรุงตFอ
ประธานหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบตามแบบรายงานการทวนสอบแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดใน 
มคอ.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดNาน โดยดำเนินการไมFนNอยกวFารNอยละ 25 ของรายวิชาที่เปêดสอนในแตFละภาค
เรียน 

6) อาจารย8ผูNสอนจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และสFงใหNกรรมการหลักสูตรประชุม
เพื่อพิจารณาวFาสอดคลNองกับ มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไมF เพื่อนำไปใชNในการปรับกระบวนการเรียนการสอนในคร้ัง
ตFอไป แลNวอาจารย8ผูNสอนจัดสFงเขNาระบบออนไลน8 (Upload) หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน และจัดทำแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน โดยนักศึกษา พรNอมท้ังแบบประเมินความพึงพอใจตFอกระบวนการเรียน
การสอน และจัดทำ มคอ.7 

นอกจากนั้น หลักสูตรยังไดNมีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีการเชิญอาจารย8พิเศษที่มีความชำนาญใน
รายวิชามารFวมสอนกับอาจารย8ประจำมีการศึกษาดูงานภาคสนามและมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลการเรียนรูNใหN
ครอบคลุมทั้ง 5 ดNาน ตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) และหลักสูตรจัดโครงการเปêด
โลกทัศน8ศึกษา เพื่อสFงเสริมการเรียนรูNในสถานประกอบการจริง และการพัฒนาผลการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน ใหNนักศึกษา
อีกทางหน่ึง 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแตFละกลุFม แตFละวิชา
ไดNประเมินการสอนของผูNสอนโดยออนไลน8ผFานระบบของสำนักสFงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินใน
ประเด็นการชี้แจงทำความเขNาใจดNานการเรียนแกFนักศึกษา ความรูNความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหN
ผูNเรียนคิดและแกNปnญหา การใชNส่ือ การประเมินผลและใหNขNอมูลยNอนกลับแกFผูNเรียน พฤติกรรมการสอนเชFนการตรงตFอ
เวลา การเปêดโอกาสใหNผูNเรียนแสดงความคิดเห็น เปZนตNน และผูNสอนไดNนำผลการดำเนินการสอนและผลการประเมิน
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ผลการดำเนินงาน 
การสอนโดยนักศึกษา รวมท้ังการทวนสอบในแตFละรายวิชาวFานักศึกษาเกิดการเรียนรูNตามมาตรฐานผลการเรียนรูNโดย
จัดทำรายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทำ มคอ.5,6 

การประเมินการสอนของผูNสอนในปuการศึกษา 2562 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 
ท่ีกำหนด ดังน้ี 

1)  นักศึกษาที่เรียนในแตFละวิชาทุกกลุFมจะประเมินการสอนของอาจารย8ผูNสอนผFานระบบออนไลน8ของสำนัก
สFงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเขNาใจดNานการเรียนแกFนักศึกษา ความรูN
ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหNผูNเรียนคิดและแกNปnญหา การใชNสื่อ การประเมินผลและใหNขNอมูล
ยNอนกลับแกFผูNเรียน พฤติกรรมการสอน เชFน การตรงตFอเวลา การเปêดโอกาสใหNผูNเรียนแสดงความคิดเห็น เปZนตNน จาก
ผลการประเมินของนักศึกษาท่ีผFานมาในปuการศึกษา 2562 รNอยละ 81.54 มีคะแนนประเมินสูงกวFา 4.50   

2)  อาจารย8ผูNสอนจะประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน ในแตFละ
รายวิชาโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการสอน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษารวมทั้งรายงานการทวนสอบ
แผนการดำเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูNในแตFละรายวิชา นำมาจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ 
มคอ.6 หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน   แลNวสFงเขNาระบบออนไลน8 (Upload) ใหN สนส. ซึ่งในปuการศึกษาท่ี
ผFานมาทุกรายวิชาไดNจัดสFง มคอ.5 และ มคอ.6 ในชFวงเวลาที่กำหนด มีประสิทธิผลของกลยุทธ8การสอนสอดคลNองกับ 
มคอ.3 และมาตรฐานผลการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน แตFมีบางรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมFปกติ เชFน ในวิชาเคมี
วิเคราะห8และแคลคูลัส 1 มีปnญหาการท่ีนักศึกษาท่ีไมFผFานรายวิชาน้ันมากกวFารNอยละ 40  

3)  กรรมการหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย8ผูNสอนโดยการ
ประชุม เพ่ือพิจารณากำกับดูแลผลการเรียนรูNท่ีระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 ใหNเปZนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูNท้ัง 5 
ดNาน (Curriculum mapping)  รวมถึงกำกับดูแลการทวนสอบซึ่งประกอบดNวย การทวนสอบระหวFางภาค (ทวนสอบ
ขNอสอบกลางภาค ขNอสอบปลายภาค และเกรด) โดยคณะกรรมการหลักสูตร  ประธานหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ 
มคอ.6 

4)  กรรมการหลักสูตร และคณะ ประเมินความพึงพอใจตFอหลักสูตรของนักศึกษาและผูNสอน จากแบบ
ประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู Nทั ้ง5 ดNาน โดยนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตFอ
กระบวนการเรียนการสอน และจัดทำ มคอ.7 สFงคณะ 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต>อ (A) 

 เมื่อไดNจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย8ผูNสอนไดNจัดทำรายงานการ
เรียนการสอนโดยใชNขNอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทำ มคอ.5 และ 
มคอ.6 สFงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรไดN
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำขNอมูลที่ไดNทั้งหมดจัดทำ
รายงาน มคอ.7 เพื่อนำไปพิจารณาควบคูFกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในปuการศึกษา 2562 ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยสFวนใหญFพบวFา นักศึกษาของหลักสูตรมี
ปnญหายกเลิกรายวิชาเรียนในบางรายวิชาท่ีหลักสูตรเปêดสอน เชFน รายวิชาแคลคูลัส 1 (4571411) ปuการศึกษา 2562 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 36 คน มีผลการเรียนผFานเกณฑ8 15 คน (รNอยละ 41.67) อีก 21 คน (รNอยละ 58.33) 
ยกเลิกรายวิชาดังกลFาว และในรายวิชาเคมีวิเคราะห8 1 (4212205) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 15 คน มีผลการเรียน
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ผลการดำเนินงาน 
ผFานเกณฑ8 3 คน (รNอยละ 20.00) ดังนั้นจึงไดNมีการประชุมรFวมกัน พรNอมทั้งปรึกษาหารือรFวมกับอาจารย8ผูNสอนเพ่ือ
หาวิธีการแกNปnญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำไปใชNในการปรับปรุง มคอ. 3 ปuการศึกษา 2563 ตFอไป 

นอกจากนั้นยังใชNขNอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 การทวนสอบ รวมกับผลการสำรวจความพึงพอใจของ
อาจารย8ประจำหลักสูตร นักศึกษา ในดNานการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และนำขNอมูลที่ไดNทั้งหมดจัดทำ
รายงาน มคอ.7 โดยนำไปพิจารณาควบคูFกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปuการศึกษา 2562 รวมทั้งใชNเปZนขNอมูลในการวางแผนบริหาร
หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการนำกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื ่องสิ่งแวดลNอมศิลปกรรมมาใชNโดยจัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการในหัวขNอ “สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดลNอมศิลปกรรมและการอนุรักษ8เมืองเกFาสงขลา”  โดย ไดN
เชิญวิทยากรผูNทรงคุณวุฒิเชี ่ยวชาญจากหนFวยงานภายนอก (รศ.โรจน8  คุณอเนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8) 
กำหนดใหNนักศึกษาชั้นปuที่ 2 เขNารFวมกิจกรรมความรูNเรื่องดNานสิ่งแวดลNอมศิลปกรรม (ซึ่งไมFไดNจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลNอมศิลปกรรมในหลักสูตร) ควบคูFไปกับไดNตระหนักถึงคุณคFา สถาปnตยกรรมและวัฒนธรรมทNองถิ่นตามพันธ
กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หลักฐานอ<างอิงประกอบด<วย 
5.2-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-3 มคอ.7 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เป[าหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป[าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม>บรรลุ 
การวางระบบผูNสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

3 ขNอ  
3 ขNอ 

3 คะแนน 
3 ขNอ 

3 คะแนน 
3 ขNอ 

3 คะแนน 
3 ขNอ 

3 คะแนน ü 
  

 

กรณีได<คะแนน 4 หรือ 5 ให<ระบุเหตุผลท่ีได< 
 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ>งช้ีท่ี 5.2 
 
จุดแข็ง หลักสูตรมีการจัดรายวิชาใหNตรงกับความรูNความชำนาญของอาจารย8ผูNสอน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง อาจารย8ผูNสอนควรมีการพัฒนาวิชาชีพใหNตรงกับรายวิชาท่ีสอน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู<เรียน 
 

ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
 
ผู<จัดเก็บข<อมูล  :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
 

เกณฑ$การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม]มีระบบ  
- ไม]มีกลไก 
- ไม]มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม]มีขRอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไม]มีการนำ
ระบบ
กลไกไปสู]
การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม]มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำระบบ
กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู]การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปbนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู]การ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปbนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษSยืนยัน 
และกรรมการผูRตรวจ
ประเมินสามารถใหRเหตุผล
อธิบายการเปbนแนวปฏิบัติที่
ดีไดRชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน 

เป[าหมายการดำเนินงาน 

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลกาเรียนรูNท่ีสอดคลNอองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

เป[าประสงค$ 

 การประเมินผูNเรียนเปZนกระบวนการสำคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุFงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูNของผูNเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูNเรียนเพ่ือ
แสดงผลลัพธ8การเรียนรูNตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูNเรียนตNองมีความชัดเจน ครบถNวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพื่อใหNผลการประเมินสะทNอนความสามารถที่แทNจริงของผูNเรียนและไดNขNอมูลที่แมFนยำในการปรับปรุง/
พัฒนา ซ่ึงการวางแผนและดำเนินการ มีข้ันตอนดังน้ี 
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ผลการดำเนินงาน 

 

ภาพท่ี 5.3-1 ระบบกลไกการประเมินผูNเรียน 

การประเมินผูDเรียน 

ศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และ มคอ.2 

กรรมการหลกัสูตร&อาจารยผ์ู้สอน ประชุมกาํหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

 กรรมการหลกัสูตร 

 กรรมการหลกัสูตร&
โปรแกรมวิชา 

อาจารยผ์ู้สอน ทาํ มคอ.3,4 กาํหนดรปูแบบ 
และวิธีการประเมิน 

แก้ไข 

คณะกรรมการหลักสูตร & 
โปรแกรมวิชาชีแ้จง กำหนดวัน
ส่งมคอ. 3,4 และ มคอ. 5,6 

อาจารยผ์ู้สอนดาํเนินการสอน 
และใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.d 

อาจารย์ผู้สอนจัดทำ 
การทวนสอบระหว่างภาค : ข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบ

ปลายภาค และเกรด  
การทวนสอบเม่ือส้ินสุดการสอน : การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้ และจัดทำ มคอ.5,6  

 ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนศ. 

 กรรมการหลกัสูตร 

สอดคล้องกับ Curriculum 
mapping และ มคอ.3,4 
การประเมินผู้สอนโดย 
นศ. 

 

แก้ไข 

อ.ผู้สอน Upload มคอ.
5,6  

ใข้อมูลในการทำ 
มคอ 3,4 ปีต่อไป 

เกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  มคอ.5,6 และสาํรวจ
ความพึงพอใจกระบวนการฯ ต่อ นศ. อาจารย ์

กรรมการหลกัสูตรจดัทาํ มคอ.7 

อ.ผู้สอน Upload มคอ.
3,4 
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ผลการดำเนินงาน 

การวางแผน (P) 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดใหNอาจารย8ผูNสอนมีการประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดไวNใน มคอ.2 แตFละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององค8ประกอบในการ
ประเมินใหNสอดคลNองกับจุดเนNนภายในแตFละรายวิชาโดยดNานความรูN ในรายวิชาบรรยายจากการสอบกลางภาค ปลาย
ภาค สอบยFอย และการเขNารFวมกิจกรรมทางวิชาการตFาง ๆ การประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาดNานทักษะทาง
ปnญญาทั้งในภาคบรรยายและปฏิบัติ จากพฤติกรรมระหวFางเรียน การแกNปnญหาระหวFางทำปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการ
ประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาในดNานทักษะความสัมพันธ8ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ จากการทำรายงาน
เปZนกลุFม การทำปฏิบัติการเปZนกลุFม ความเปZนผูNนำและผูNตามระหวFางการทำงานกลุFม การเขNารFวมกิจกรรมของ
หลักสูตรในวันราชภัฏวิชาการ  รวมถึงการเขNารFวมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี สำหรับการประเมินผลดNานทักษะ
การวิเคราะห8เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประเมินจากผลงานคNนควNางานที่มอบหมาย 
และรูปแบบและลักษณะของการเขียนรายงาน หรือรายงานผลปฏิบัติการ และการนำเสนองานในชั้นเรียน  รวมท้ัง
การกำกับใหNมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชNประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาใหNมีความเหมาะสมกับ
รายวิชาและผลลัพธ8การเรียนรูN  พรNอมทั้งควบคุมการประเมินผลการเรียนรูNในรายวิชาที่มีหลายกลุFมใหNไดNมาตรฐาน
เดียวกัน   โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

1)  อาจารย8ประจำหลักสูตรมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑ8การประเมินผล
การเรียนรูNของนักศึกษาในแตFละรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 5 ดNาน 

2)  คณะกรรมการประจำหลักสูตร รFวมกับโปรแกรมวิชาชี้แจง กำหนดวันจัดสFงแผนการเรียนรูN (มคอ.3 และ 
มคอ.4) รวมท้ังกำหนดวันสFงรายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) 

3)  อาจารย8ผูNสอน และอาจารย8ผูNรับผิดชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 สำหรับรายวิชา
เดียวกันที่มีหลายกลุFมเรียน จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 เพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหNไดN
มาตรฐานเดียวกันคณะกรรมการประจำหลักสูตรและโปรแกรมวิชาประชุมพิจารณาความเหมาะสม/รูปแบบการ
ประเมินของ มคอ.3 และ มคอ.4 

4)  อาจารย8ผูNสอนดำเนินการสอนและใชNวิธีการประเมินตามขNอตกลงใน มคอ.3 เปZนการประเมินการเรียนรูN
โดยใชNตามสภาพจริง เชFน แบบทดสอบยFอย ใบกิจกรรม การเขียนรายงาน หรือรายงานผลปฏิบัติการ และการ
นำเสนองานในชั้นเรียน ขNอสอบแบบปรนัย อัตนัย การสังเกตพฤติกรรม เปZนตNน  รวมถึงการกำหนดการประเมินการ
ตัดเกรดท่ีชัดเจนและนักศึกษารับทราบ 

5)  ระบุชFวงเวลาในการจัดการทวนสอบขNอสอบกFอนการสอบระหวFางภาค สอบปลายภาคและเกรด 
6)  เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารย8ผูNสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูNโดยใชNน้ำหนักขององค8กร

ประกอบในการประเมินสอดคลNองกับ Curriculum mapping และจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 สFงมายังประธาน
หลักสูตรพิจารณา กFอน Upload ในระบบ 

7)  กรรมการหลักสูตร จัดทำ มคอ.7 จากขNอมูลรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 แบบประเมินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูNทั้ง 5 ดNาน และ มคอ.7 ครั้งที่ผFานมา และใหNนักศึกษาและแบบประเมินความพึงพอใจตFอ
กระบวนการเรียนการสอน  เพื่อใชNเปZนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูNของนักศึกษาใน
หลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินการ (D) 

ในปuการศึกษา 2562 อาจารย8ประจำหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอนไดNรFวมกันตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูNของนักศึกษาใหNสอดคลNองวัตถุประสงค8ตามแผนการกระจายความรับผิดชอบของการพัฒนาผลการเรียนรูNในแตF
ละดNาน   โดยอาจารย8ผูNสอนจัดทำ มคอ.3 ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติแลNว  
นำไปแจNงใหNผูNเรียนทราบทั้งวัตถุประสงค8การสอน หลักฐานการเรียนรูNของผูNเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ8การ
ประเมิน ฯลฯ และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ซ่ึงสFวนของการประเมินผูNเรียนอาจารย8ผูNสอนไดNสรNาง/พัฒนา
เครื ่องมือ และเกณฑ8การประเมินที่ใชNในการประเมินแตFละชFวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3  โดยอาจารย8ผู Nสอน
รับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลยFอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่ไมFผFานเกณฑ8
การประเมินกลางภาค อาจารย8ผูNสอนเปêดโอกาสใหNพัฒนาตนเองเพิ่มและใหNสอบซFอมไดN 1 ครั้ง (โดยใหNคะแนนไมFเกิน
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม) และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนอาจารย8ผูNสอนไดNประเมินผลการเรียนปลายภาค
เรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวNใน มคอ.3 รวมทั้งใหNผูNเรียนมีสFวนรFวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน  แลNว
ประเมินผลการเรียน (GPA) และสFงใหNคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเพื่อทวนสอบผลการเรียน  แจNงใหN
นักศึกษาทราบผFานระบบออนไลน8 โดยสFงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรด   หลังจากนั้นอาจารย8
ผูNสอนจะมีการทวนสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ และเกณฑ8การประเมินเพื่อใชNในการปรับปรุงแกNไข โดยจัดทำ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูN รวมถึงจัดทำ มคอ. 5 และ มคอ.6 สFงใหNคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณา กFอน 
Upload ในระบบตFอไป 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูNในทุกขั้นตอน อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเปZนผูNรับผิดชอบ
ดำเนินการไดNกำกับติดตามอยFางตFอเนื่องตั้งแตFติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวน
สอบขNอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูNเรียน ทั้งระหวFางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดยอาจารย8ผูNสอนที่ดำเนินการสอน
รFวมกันในแตFละรายวิชา และนำสFงอาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตาม
การตัดสินผลการเรียนแจNงแกFผูNเรียนแลNว ผูNเรียนดำเนินการประเมินผูNสอนโดยออนไลน8ผFานระบบ ผูNสอนตรวจสอบผล
การประเมินโดยผูNเรียน นำมาเปZนสFวนหนึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังส้ินสุดการเรียนการสอน โดยสFงออนไลน8ผFานระบบ และอาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน นับแตFวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต>อ (A) 

 จากขNอมูลรายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5,6) คณะกรรมการประจำหลักสูตร และโปรแกรมวิชา ไดN
วิเคราะห8 สรุปปnญหา และแนวทางแกNไข การประเมินการสอน เพื่อนำไปใชNในการปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีบางรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไมFปกติคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ปรึกษาหารือรFวมกับอาจารย8ผูNสอนหามาตรการแกNไข เพื่อนำไปใชNในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตFอไป 
อาทเิชFน  
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ผลการดำเนินงาน 

- รายวิชาเคมีวิเคราะห8 1 ยังพบวFามีนักศึกษาที่ตกคNางและผลการเรียนยังไมFผFานเกณฑ8 หลักสูตรใหN
อาจารย8ที่ปรึกษาติดตามสอบถามผลการเรียนทุกระยะ เพื่อชFวยเหลือนักศึกษาตามสมควร และอาจารย8ผูNสอนจะ
มอบหมายงานโดยการใหNคNนควNาโจทย8แบบฝqกหัดเพ่ิมเติมและสFงเปZนช้ินงาน ใหNมีการทดสอบยFอย 

- รายวิชาแคลคูลัส 1 ยังพบวFามีนักศึกษายกเลิกรายวิชา รNอยละ 58.33 เนื่องจากสFวนใหญFนักศึกษามี
ความรูNพ้ืนฐานนNอย อีกท้ังไมFคFอยทบทวนบทเรียน ผูNสอนเนNนควรกระตุNนใหNนักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรNนใน
การเรียนมากขึ้น ทบทวนความรูNพื้นฐาน เนNนทำแบบฝqกหัด ตัวอยFางที่เชื่อมโยงนิยาม ทฤษฎี และการวิเคราะห8ใหN
หลากหลาย หลักสูตรใหNอาจารย8ที่ปรึกษาติดตามสอบถามผลการเรียนทุกระยะ เพื่อชFวยเหลือนักศึกษาตามสมควร 
สรNางกลุFมเพ่ือชFวยเพ่ือนใหNนักศึกษาติว 

- รายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม ในปuการศึกษา 2561 นักศึกษากลุFม 894231 และ 594232 
ไดNผลการเรียนเปZน IP 100% มีบางกลุFมที่มีการรายงานความกNาวหนNา แตFสFวนใหญFยังดำเนินการวิจัยยังไมFแลNวเสร็จ 
ซึ่งหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอนมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หามาตรการในการกระตุNนผูNเรียน
อยFางตFอเนื ่อง และในปuการศึกษานี ้ไดNมีการปรับแผนการเรียนใหNนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร8สิ ่งแวดลNอมตั้งแตF ปu 3 พบวFานักศึกษาบางคนยังขาดความพรNอม จึงใหNอาจารย8ที ่ปรึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอมติดตามเปZนพิเศษ 

 

หลักฐานอ<างอิงประกอบด<วย 
5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
5.3-0-3 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี เป[าหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป[าหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม>บรรลุ 

การประเมินผูNเรียน 
3 ขNอ 

2 ขNอ 
2 คะแนน 

3 ขNอ 
3 คะแนน 

3 ขNอ 
3 คะแนน 

3 ขNอ 
3 คะแนน ü 

  

 

กรณีได<คะแนน 4 หรือ 5 ให<ระบุเหตุผลท่ีได< 
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สรุปภาพรวมตัวบ>งช้ีท่ี 5.3 
 
จุดแข็ง  มีกลไกและเคร่ืองมือท่ีใชNในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูNระบบการประเมินผูNเรียนท่ีชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการประชุมเพ่ือติดตามตรวจสอบตามระบบกลไกเปZนระยะ โดยแจNงกำหนดการท่ีชัดเจนกับ
อาจารย8ผูNสอนต้ังแตFตNนเทอม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา รายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนไมFปกติคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรึกษาควรหารือรFวมกับ
อาจารย8ผูNสอนหามาตรการแกNไข และประสานติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเปZนระยะ 
 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ 
 

ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี  :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล  :  นางสาวนัดดา  โปดำ  โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
 
 

เกณฑ$การประเมิน 
- มีการดำเนินงานนNอยกวFารNอยละ 80 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 0 
- มีการดำเนินงานรNอยละ 80 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 3.50 
- มีการดำเนินงานรNอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 4.00 
- มีการดำเนินงานรNอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 4.50 
- มีการดำเนินงานรNอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 4.75 
- มีการดำเนินงานรNอยละ 100 ของตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวNในแตFละปu มีคFาคะแนนเทFากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได/มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได/กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติเพิ่มเติมไว/ ดังนี้  

ข/อ 2 ระบุวCา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณYภาคสนาม (ถ/า
มี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณYภาคสนาม (ถ/ามี) และรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บข/อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี ่ยนหัวข/อรายละเอียดให/เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได/ ทั้งนี้ให/คำนึงถึงเจตนารมณYของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข/อ 3 ระบุวCา“ให/ถือวCาตัวบCงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบCงชี้ เปeนเพียงแนวทาง
เทCานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบCงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได/เอง ซึ่งแตCละหลักสูตรมี
อิสระในการกำหนดตัวบCงชี้ผลการดำเนินงานที่ใช/ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปgที่ระบุไว/ใน
หมวด 1-6 ของแตCละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคYในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต/องได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหวCางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมCสามารถเสนอขอปรับตัวบCงชี้ใหมCได/แล/วเสร็จ ให/ใช/ตัวบCงชี้เดิมกCอนได/หรือ
หากหลักสูตรใดมีความประสงคYกำหนดตัวบCงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได/ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบCงชี้ใหมC ให/นำเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตCอไป” 
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ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารย8ผูNรับผิดชอบ
หลักสูตรอยFางนNอยรNอย
ละ 80 มีสFวนรFวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

1. คณะกรรมการประจ ําหล ักส ูตร
ท ั ้ งส ิ ้น 5 คน ได N  จ ัดการประช ุมร
รวมกันปuละ 7 ครNัง  
- คร้ังที ่ 1 เพื ่อวางแผนจัดการเรียน
การสอน แจNงปฏิทิน การศึกษา และ
จัดอาจารย8ผูNสอน ในแตFละรายวิชาใน
หลักสูตร รวมทั้งการจัดทำ มคอ.3 ใน
ภาคเรียนท่ี 1/2562 
- คร้ังท่ี 2 เพื ่อประเมินคุณภาพของ
ขNอสอบ(กลางภาค) ตามมาตรฐานการ
เรียนรูN (curriculum mapping) ในแตF
ละรายวิชา ในภาคเรียนที ่ 1/2562 
ร ว ม ท ั ้ ง แ จ N ง ข N อ ม ู ล ห น F ว ย ฝq ก
ประสบการณ8วิชาชีพและสหกิจ 
- ครั ้งที ่ 3 เพื ่อประเมินคุณภาพของ
ขNอสอบ(ปลายภาค) ตามมาตรฐานการ
เรียนรูN (curriculum mapping) ในแตF
ละรายวิชา ในภาคเรียนทF ี 1/2562 
แจNงปฏิทินการศึกษา และจัดอาจารย8
ผู Nสอน ในแตFละรายวิชาในหลักสูตร 
รวมท้ังการ จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
ในภาค เรียนท่ี 2/2562 
- ครั ้งท่ี 4 เพื ่อพิจารณาผลการเรียน 
และทวนสอบทวนสอบ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เร ี ยน (ทส .03) ในแต Fละ
รายว ิชา  ในภาคเร ี ยนท ี ่  1/2562 
รวมทั้งการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 
ในภาคเรียนท่ี 1/2562 
- คร้ังที่ 5 เพื่อเพื่อประเมิน คุณภาพ
ของขNอสอบ(กลางภาค) ตามมาตรฐาน
การเร ียนรู N  (curriculum mapping) 

ü  5.4.1.1 รายช่ือ
อาจารย8ผูNรับผิดชอบ
หลักสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย8
ผูNรับผิดชอบหลักสูตร 
ซ่ึงแสดงรายช่ืออาจารย8
ผูNเขNารFวมประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารย8
ผูNรับผิดชอบหลักสูตร
อยFางนNอยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง 
5.4.1.3 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย8
ผูNรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
มีสFวนรFวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงาน
หลักสูตรในแตFละปu
การศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุป
การประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

ในแต Fละรายว ิชา ในภาคเร ียนท่ี  
2/2562 และติดตามโครงการตามไตร
มาส 
- คร้ังที ่ 6 เพื ่อประเมินคุณภาพของ
ขNอสอบ(ปลายภาค) ตามมาตรฐานการ
เรียนรูN (curriculum mapping) ในแตF
ละรายว ิชาในภาคเร ียนที ่  2/2562 
และจัดอาจารย8ผูNสอนในแตFละรายวิชา
ในหลักสูตร รวมทั้ง แจNงจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ใน ภาคเรียนทFี 1/2562 
- คร้ังท่ี 7 เพื ่อพิจารณาผลการเรียน 
และทวนสอบทวนสอบ ผลสัมฤทธ8ิ
ทางการ เร ี ยน (ทส .03) ในแต Fละ
รายว ิ ชา  ในภาคเร ี ยน ท่ี  2/2562 
รวมทั้งการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 
ในภาคเรียนท่ี 2/2562 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลNองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถNามี) 
 

2.1 กรณีมี มคอ.1 
      2.1.1 มคอ.2 สอดคลNองกับ มคอ.1 

-รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 
มคอ.2  ท่ีปรับปรุง 2555 ไดNผFานความ
เห็นชอบสอดคลNองกับกรอบจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิแห F งชาต ิ  คณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) หรือมาตรฐานคณุ
ว ุฒ ิสาขา/ร ับทราบเม ื ่ อว ันท ี ่  11 
พฤษภาคม 2555 และม ี หน ั ง สื อ
ประท ับตราเพ ื ่ อแจ N งให Nทราบผล
พิจารณา จากสกอ.  
-รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 
ปรับปรงุ 2559 ไดNผFานการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษา (สกอ.) 
รับทราบ เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ü  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.2.2 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหFงชาติ 
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจNงใหN
ทราบผลพิจารณา จากสกอ 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ8
ภาคสนาม (ถNามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยFางนNอยกFอนการเปêด
สอนในแตFละภาค
การศึกษาใหNครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาท่ีเปêดสอนในภาคเรียนท่ี 1 

ปuการศึกษา 2562 มีจำนวน 44 
รายวิชา และ ภาคเรียนท่ี 2 ปu
การศึกษา 2562 มี 29 รายวิชา  

2. รายวิชาท่ีสFง มคอ.3 กFอนเปêดภาค
เรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 2562 มี
จำนวน 44 รายวิชา และภาค
เรียนท่ี 2 ปuการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 29 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ$
ภาคสนาม (มคอ.4 ถ<ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ8

ภาคสนาม (ถNามี) ท่ีเปêดสอนภาค
เรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 2562 มี
จำนวน - รายวิชา และภาคเรียนท่ี 
2 ปuการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 
รายวิชา    

  (คำส่ังแตFงต้ังผูNสอนในทุกรายวิชาท่ี
ระบุในแผนการศึกษาตามท่ีระบุใน 
มคอ.2 ) 
2. รายวิชาท่ีสFง มคอ.4 (ถNามี) กFอน

เปêดภาคเรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 
2562 มีจำนวน - รายวิชา และ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปuการศึกษา 2562 
มีจำนวน 2รายวิชา 

ü  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.3.3 มคอ.4 
รายละเอียดของ
ประสบการณ8
ภาคสนาม 

(4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ8ภาคสนาม 

รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 2562 
มี จำนวน 44 รายวิชา และภาค

ü  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ8
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

(ถNามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปêดสอนใหN
ครบทุกรายวิชา 
 

เรียนท่ี 2 ปuการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 29 รายวิชา 

2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ท่ี
สFง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปêดสอน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 2562 
มีจำนวน 44รายวิชา และภาค
เรียนท่ี 2  
ปuการศึกษา 2562 มี จำนวน 29 
รายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ$ภาคสนาม (มคอ.6 ถ<า
มี) 
1. ผลการดำเนินการของ

ประสบการณ8ภาคสนาม (ถNามี) ท่ี
เปêดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปu
การศึกษา 2562 มี จำนวน - 
รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปu
การศึกษา 2562 มี จำนวน 2
รายวิชา 

2. ผลการดำเนินการของ
ประสบการณ8ภาคสนามท่ีสFง มคอ.
6 (ถNามี) ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปêดสอน
เรียนท่ี 1 ปuการศึกษา 2562มี 
จำนวน - รายวิชา และภาคเรียนท่ี 
2 ปuการศึกษา 2562 มี จำนวน 2 
รายวิชา  

ภาคสนาม (ถNามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จำนวนและรายช่ือวิชา
ท่ีเปêดสอนในแตFละภาค
การศึกษา 

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

ทางหลักสูตรจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 เรียบรNอยแลNว หลังส้ินสุด 
การศึกษาภายใน 60 วัน 

ü  5.4.5.1 มคอ.7 
รายงานผลการ
ดำเนินการของ
หลักสูตร 
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูNท่ีกำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถNามี) 
อยFางนNอยรNอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปêดสอนใน
แตFละปuการศึกษา 

- อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 
คน ประชุมรFวมกันเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูNท่ีกำหนดใน มคอ.3,4 
- มีการทดสอบรายวิชาประจำภาค
เรียนตามแบบรายงาน มคอ.5 
- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูN ภาคท่ี 
1/2562 
- ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูN ภาคท่ี 
2/2562 
  

ü  5.4.6.1 รายงาน
จำนวนรายวิชาท้ังหมด
ท่ีเปêดสอนในปu
การศึกษา 
5.4.6.2 รายงาน
จำนวนและรายช่ือ
รายวิชาท่ีมีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูNท่ีกำหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ8การ
สอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูN จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปuท่ี
แลNว 
 
 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปuท่ีแลNว 
 7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชา
ท่ีดำเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปuท่ีแลNว 

ü  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.7.2 มคอ.7 (2560) 
5.4.7.3 มคอ.7 (2561) 

(8) อาจารย8ใหมF (ถNามี) 
ทุกคน ไดNรับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ดNานการจัดการเรียนการ
สอน 

8.1 มีอาจารย8ใหมF 
      - มีอาจารย8ใหมFท้ังส้ิน 1 คน 
      - ไดNรับการปฐมนิเทศ 1 คน หรือ
ไดNรับคำแนะนำดNานการจัดการเรียน
การสอน 1 คน 
*หมายเหตุ อาจารย8ใหมFหมายถึง
อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเพ่ิง
ยNายเขNามาอยูFในหลักสูตรใหมF แมNวFาจะ
เปZนอาจารย8เกFาท่ีมาจากหลักสูตรก็ถือ
วFาเปZนอาจารย8ใหมF 

ü  5.4.8.1 รายงาน
จำนวนและรายช่ือ
อาจารย8ใหมFแตFละคณะ
ในปuการศึกษาแตFละ
หลักสูตร 
5.4.8.2 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย8ใหมFท่ี
เขNารFวมการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดNานการ
จัดการเรียนการสอนใน
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

แตFละปuการศึกษา แตF
ละหลักสูตร 

(9)  อาจารย8ประจำทุก
คนไดNรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยFางนNอยปuละ
หน่ึงคร้ัง 

อาจารย8ประจำทุกคนไดNรับการพัฒนา
ทางวิชาการอยFางนNอยปuละ 1 คร้ัง 

ü  5.4.9.1 รายงาน
จำนวนและรายช่ือ
อาจารย8ประจำท้ังหมด
แตFละหลักสูตรในปu
การศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย8ประจำ
ท่ีไดNรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแตFละปu
การศึกษาแตFละ
หลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขNารFวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย8
ประจำแตFละคนแตFละ
หลักสูตร 

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถNามี) ไดNรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมFนNอยกวFารNอย
ละ 50 ตFอปu 

- - - 

 

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปuสุดทNาย/ 
บัณฑิตใหมFท่ีมีตFอ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมF
นNอยกวFา3.5.1จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปuสุดทNาย/ บัณฑิต
ใหมF (ถNามี) 
- จำนวนนักศึกษาปuสุดทNาย 47 คน 
- จำนวนผูNตอบแบบสอบถาม 30 คน 
- รNอยละของผูNตอบแบบสอบถาม 
63.83 

ü  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปuสุดทNายท่ีมี
ตFอคุณภาพหลักสูตร 
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ดัชนีบ>งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปlนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสาร/หลักฐาน 

- ระดับความพึงพอใจ 4.28 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมFท่ียังไมFมี
บัณฑิตไมFตNองประเมินประเด็นน้ีแตF
หากเปZนหลักสูตรปรับปรุงตNองประเมิน
ประเด็นน้ีดNวย 

 
 
 
 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูNใชNบัณฑิตท่ีมีตFอ
บัณฑิตใหมF เฉล่ียไมFนNอย
กวFา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูNใชN
บัณฑิตท่ีมีตFอบัณฑิตใหมF เปZนไปตาม
เกณฑ8 (เฉล่ียไมFนNอยกวFา 3.51  ) ไดN
คะแนน 4.36 
 

ü  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของผูNใชNบัณฑิตท่ี
มีตFอบัณฑิตใหมF 
5.4.12.2 จำนวน
บัณฑิตท่ีรับการ
ประเมินท้ังหมด 

1. จำนวนตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหFงชาติท่ีดำเนินการไดNจริง 

11 

2. จำนวนตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหFงชาติท่ีตNองดำเนินการในปuการศึกษา 2562 11 

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

100 

* โดยดูจากจำนวนตัวบFงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขNอ (2) ไดNจาก มคอ.2 หมวด 7 ขNอ 7  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เป[าหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป[าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม>บรรลุ 
ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

รNอยละ 
100 

รNอยละ 
100 

5 คะแนน 

รNอยละ 
100 

5 คะแนน 

รNอยละ 
100 

5 คะแนน 

รNอยละ 
100 

5 คะแนน 
ü 
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สรุปภาพรวมตัวบ>งช้ีท่ี 5.4 

จุดแข็ง 
 มีการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ อยFางครบถNวน 
 
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปnญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปnญหาต>อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค$ของหลักสูตร 
แนวทางการป[องกันและแก<ไข

ปnญหาในอนาคต 
ตัวอยFาง : ปnญหาเร่ืองการใชN
หNองปฏิบัติการท่ีไมFเพียงพอ กรณีมี
วิชาแกนท่ีตNองใชNหNองปฏิบัติการ
จำนวนมาก 

ตัวอยFาง : อาจไมFบรรลุวัตถุประสงค8ท่ี
จะสรNางความชำนาญในการใชN
เคร่ืองมือใหNแกFนักศึกษา 

ตัวอยFาง : จัดช่ัวโมงปฏิบัติเพ่ิมหลัง
เรียน หรือ ชFวงวันเสาร8 อาทิตย8 
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องค$ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 

 

ตัวบ>งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 

 

ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ>งช้ี ความพรNอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดNแกF ความพรNอมทางกายภาพ เชFน 
หNองเรียน หNองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรNอมของอุปกรณ8 เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อตFอการเรียนรูN เชFน อุปกรณ8การเรียนการสอน หNองสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ8 วารสาร ฐานขNอมูล
เพ่ือการสืบคNน แหลFงเรียนรูN สื่ออิเล็กทรอนิกส8 ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลFานี้ตNองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรNอมใชNงาน
ทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย8ในการ
รายงานการดำเนินงานตามตัวบFงชี้นี้ใหNอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยFางนNอยใหNครอบคลุมประเด็น
ตFอไปน้ี 

• ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสFวนรFวมของอาจารย8ประจำหลักสูตรเพ่ือใหN
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 

• จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูNท่ีเพียงพอและเหมาะสมตFอการจัดการเรียนการสอน 
• กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย8ตFอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูN 
 ในการประเมินเพ่ือใหNทราบวFาอยูFในคะแนนระดับใด ใหNพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมดท่ี
สะทNอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูNท่ีจำเปZนตFอการเรียนการสอน และสFงผลใหNผูNเรียนสามารถเรียนรูNไดNอยFางมี
ประสิทธิผล 

 

ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี  : นาย กมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท$  : 0866987788 

ผู<จัดเก็บข<อมูล   : นาย กมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท$  : 0866987788 
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เกณฑ$การประเมิน 

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

• ไม$มีระบบ  
• ไม$มีกลไก 
• ไม$มีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม$มีข:อมูล
หลักฐาน  

• มีระบบมีกลไก 
• ไม$มีการนำ
ระบบกลไกไปสู$
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบ
กลไกไปสู$การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• ไม$มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบ
กลไกไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไก
ไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปJนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปJนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษQยืนยัน และกรรมการ
ผู:ตรวจประเมินสามารถให:เหตุผล
อธิบายการเปJนแนวปฏิบัติท่ีดีได:
ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส>วนร>วมของอาจารย$ประจำหลักสูตรเพ่ือให<มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู<เพียงพอและเหมาะสมต>อการจัดการเรียนการสอน 
เป[าประสงค$(O) 

• เพื่อเตรียมความพรNอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสอดคลNองกับหลักสูตรและการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การวางแผน (P) 
อาจารย8ประจำหลักสูตรรFวมกับอาจารย8ผูNสอนมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูNเพ่ือ
นำมาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหNเหมาะสมย่ิงข้ึนดังน้ี 

• การเตรียมความพรNอมของหNองเรียนและหNองปฏิบัติการใหNมีบรรยากาศ สภาพแวดลNอมที่เอื้อตFอการเรียนรูN
ใหNสอดคลNองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

• การอำนวยความสะดวกทางดNานสื่อโสตทัศนูปกรณ8ทั้งสFวนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหลักสูตร(สำรอง
ไวN) เชFน คอมพิวเตอร8ตั้งโตüะและพกพา เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร8 เครื่องเสียง 
รวมท้ังเครือขFาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

• การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ8 เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกส8ทั้งในสำนักวิทยบริการ หNองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หNองสมุดของคณะวิทยาศาสตร8ฯ และหNองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม โดยทำแบบ
ยืม-คืนหนังสือ เอกสาร อยFางเปZนระบบการจัดสรรเวลาใชNหNองปฎิบัติการและการใชNอุปกรณ8โดยทำแบบ
บันทึกบันทึกการยืม-คืน อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร8
ส่ิงแวดลNอม บันทึกการขอใชNสถานท่ีเพ่ือปฎิบัติงานวิจัย 
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• สำหรับบางพารามิเตอร8ที่ไมFสามารถวิเคราะห8ไดNในหNองปฎิบัติการวิทยาศาสตร8สิ่งแวดลNอม เชFน สารหนู 
อัตราสFวนของ C/N ในปุ¢ย กากตะกอน หรือพารามิเตอร8ทางสิ่งแวดลNอมขั้นสูง หลักสูตรวางแผนทำบันทึก
ขอความอนุ เคราะห 8ดำเน ินการขอใช Nสถานที ่ของหนFวยงานอ ื ่นได N  เช Fน ศ ูนย 8 เคร ื ่องม ือกลาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 สำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแรF เขต 1 (สงขลา) เปZนตNน 

• การวางแผนขอครุภัณฑ8ประจำปu ไดNสำรวจจากความตNองการในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยประธาน
บริหารโปรแกรมวิชาไดNมอบหมายใหNอาจารย8ผูNขอครุภัณฑ8เปZนผูNกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ8 
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การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรไดNมอบหมายใหNเจNาหนNาที่หNองปฏิบัติการ อาจารย8ผูNสอนรายวิชาที่เกี่ยวขNองกับหNองปฏิบัติการและอาจารย8ท่ี
ปรึกษาวิจัยเฉพาะทาง มีสFวนรFวม ทำหนNาที ่ตรวจสอบความพรNอมของวัสดุอุปกรณ8ในการสอนและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม รวมถึงการจัดสรรเวลาและอุปกรณ8ของหNองปฏิบัติการ ในแตFละภาคการศึกษา เพ่ือไมFใหNเกิด
การทับซNอนของคาบเรียนและวิจัยของนักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดใหNมีการลงบันทึกการใชNโดยบันทึกการยืม-คืน 
อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร8สิ่งแวดลNอม บันทึกการขอใชNสถานท่ี
เพื่อปฎิบัติงานวิจัยเพื่อเปZนขNอมูลในการนำไปจัดการทำแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือหรือดำเนินการขอความอนุเคราะห8
สถานท่ีดำเนินงานวิจัยท่ีเหมาะสม ในปuงบประมาณตFอไป 
แนวทางการการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานขNอมูล สนับสนุนการเรียนการสอน ทางสำนักวิทยบริการ รFวมกับ
หลักสูตร อาจารย8ผูNสอน รวบรวมรายช่ือหนังสือ วารสารฐานขNอมูลออนไลน8 จัดหาซ้ือหนังสือวารสารฐานขNอมูล  การ
เตรียมความพรNอมหนังสือ วารสารฐานขNอมูล การบริการ ประชาสัมพันธ8/แนะนำ/อบรมการใชN รวมถึงการประเมิน
ความพึงพอใจ ทั้งนี้สFวนหนึ่งเอกสารทางสิ่งแวดลNอมไดNรับความอนุเคราะห8จากหนFวยงานที่เกี่ยวขNองทางสิ่งแวดลNอม
ดำเนินการมอบใหNหลักสูตรดNวย อาทิเชFน กรมสFงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลNอม หนFวยอนุรักษ8สิ่งแวดลNอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทNองถ่ิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลNอม จังหวัดสงขลา เปZนตNน 
 

รูปถ>ายห<องปฏิบัติการและส>วนจัดสรรหนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร$ส่ิงแวดล<อม 
ภายในศูนย$วิทยาศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

ตูDเก็บสารเคม ี เครื่องเขย?า 

  

เครื่องวัดความขุ?น ตูDอบความชื้น และเครื่องชั่งระดับหDองปฎิบัติการ  
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อ?างปรับอุณหภูมิและชั้นวางเครื่องมือปฎิบัติการ ตูDควบคุมอากาศและเครื่องไนโตรเจน  

  

เครื่องไนโตรเจน เครื่องตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ PM  

  

เตาอบ หDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)สิ่งแวดลDอม  

  

ชั้นวางเอกสารเบิกจ?ายอุปกรณ)และใชDหDองปฏิบัติการ ตูDเก็บเอกสารทางวิทยาศาสตร)สิ่งแวดลDอม  
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ตูDบ?ม BOD เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร)สิ่งแวดลDอม  

  

ตารางการสอน ณ หDองปฏิบัติการ แบบบันทึกการขอใชDหDองปฎิบัติการ  

  

เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer วิธีการใชDเครื่องมือและแบบบันทึกการใชDเครื่อง  

     
โถงทางเดินหDองปฏิบัติการ                                      ภายในหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)สิ่งแวดลDอม 
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แผนผังอาคารคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีหลังใหม? ชั้น 4 โปรแกรมวิทยาศาสตร)สิ่งแวดลDอม 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

154 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม 
คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

          
บริเวณโซนหDองปฏิบัติการ                                                    บริเวณโซนหDองปฏิบัติการและคDนควDาวิจัย 

          
บริเวณสำนักงานโปรแกรมและหDองพักอาจารย)         การมีส?วนร?วมในการจัดหาครุภัณฑ)ที่ตรงตามความตDองการหลักสูตร 

นอกจากน้ีมีการประชุม ติดตาม และปรับผังห้องเรียนในอาคารใหม่เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดแก่หลักสูตรและนักศึกษา 

  
คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางผังห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในอาคารใหม่ 
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ผลการประชุมหลังจากการปรับผังห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
ปnญหาและอุปสรรค ขNอเสนอแนะ ท่ีใชNปรับปรุงกระบวนการ 

• จำนวนหNองปฏิบัติการทางส่ิงแวดลNอมมีเพียงหNองเดียว ทำใหNตNองมีการวางแผนการเรียนการสอนทาง
หNองปฏิบัติการไมFทับซNอนกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 

• การจัดสรรอุปกรณ8และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอมใหNเพียงพอตFอการเรียนการสอนและการวิจัย 
• การสนับสนุนดNานหนังสือ วารสารวิชาการและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 

หลักสูตรไดNเปêดโอกาสใหNนักศึกษาและอาจารย8ไดNประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีตFอการใชNส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN
หNองปฏิบัติการ และมีการรFวมประเมินความพึงพอใจท่ีมีตFอการใชNส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN อยFางตFอเน่ือง ในระบบโดย
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพดNานส่ือ/เอกสารและอุปกรณ8การเรียนการ
สอน ภาพรวมดNานการบริการของหNองสมุด ภาพรวมดNานการบริการดNานกายภาพท่ีเหมาะสมตFอการเรียนการสอน 
และ ภาพรวมดNานการบริการดNานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย และจากผลเฉล่ียการประเมินตFอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูNท้ังของอาจารย8ประจำหลักสูตรและนักศึกษา พบวFาอยูFในระดับดีและดีมาก 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต>อ (A) 

จากผลการประเมินตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN โดยอาจารย8ประจำหลักสูตรไดNมีขNอคิดเห็นวFา ถึงแมNวFาจะมีผลการ
ประเมินอยูFในระดับดีมาก แตFในบางหNองเรียนยังจำเปZนตNองใชNอุปกรณ8การสอนสFวนตัว เชFน คอมพิวเตอร8พกพา 
รวมถึงเคร่ืองฉายภาพขNามศีรษะ โดยทางหลักสูตรไดNสำรองอุปกรณ8ดังกลFาวไวNเรียบรNอยแลNว 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหNองปฏิบัติการท่ีมีเพียงหNองเดียว มีจำนวนหลายวิชาท่ีใชNหNองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม การทำวิจัยของท้ังอาจารย8และนักศึกษา ทางหลักสูตรไดNมีการวางแผนบันทึกการขอใชN
สถานท่ีเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย บันทึกการยืม-คืน อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ อยFางเปZนระบบ ท้ังน้ีในบางพารามิเตอร8ทาง
ส่ิงแวดลNอมท่ีไมFสามารถวิเคราะห8ไดN ทางหลักสูตรสามารถขอความอนุเคราะห8ดำเนินการขอใชNสถานท่ีของหนFวยงาน
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อ่ืนไดN เชFน ศูนย8เคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 สำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแรF เขต 1 
(สงขลา) เปZนตNน 

นอกจากน้ีในแตFละปuงบประมาณหลักสูตรยังจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ8ในหNองปฏิบัติการ เชFน 
- ปuงบประมาณ 2557 : เคร่ืองเก็บตัวอยFางฝุ£น 
- ปuงบประมาณ 2558 : เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร8 
- ปีงบประมาณ 2559 : เคร่ืองวัดเสียง 
- ปีงบประมาณ 2560 : เคร่ืองวิเคราะห์ไนโตรเจน และตู้บ่ม BOD 
- ปีงบประมาณ 2561 : วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ 
- ปีงบประมาณ 2562 : เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง และ 2 ตำแหน่ง เคร่ืองผลิตน้ำบริสุทธ์ิ และ Oil bath 
- ปีงบประมาณ 2563 : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม อาคารใหม่ 
และ ครุภัณฑ์ห้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม อาคารใหม่ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ Bomb Calorimeter, Soxhlet extraction, Inductively Coupled Plasma. 

Spectrometry, Total Organic Carbon Analysis, Atomic absorption spectrophotometer,  Fume Hood, 
Type, Centrifuge, Furnace โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 13,887,600 

1 
ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อน 
(Bomb calorimeter) 

1 ชุด 2,787,600 2,787,600 

2 
ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน 
(Soxhlet Extracion) 

1 ชุด 1,500,000 1,500,000 

3 
เคร่ืองวิเคราะห์โลหะแบบหลายธาตุ 
(Inductively Coupled Plasma 
Spectrometry) 

1 ชุด 3,600,000 3,600,000 

4 
เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 
(Total Organic Carbon Analysis) 

1 ชุด 2,500,000 2,500,000 

5 
เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
สารละลาย (Atom Absorption 
Spectrophotometer) 

1 ชุด 1,800,000 1,800,000 

6 ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี(Fume Hood) 1 ชุด 960,000 960,000 

7 
เคร่ืองผลิตน้ำบริสุทธ์ิ Type III และน้ำบริ
สุทธ์คุณภาพสูง Type I  

1 ชุด 400,000 400,000 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม 
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8 เคร่ืองป่ันสารละลาย(Centrifuge) 1 ชุด 200,000 200,000 

9 เตาอุณหภูมิสูง(Furnace) 1 ชุด 140,000 140,000 

 
ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม จำนวน 3 รายการ  1,399,400  
1 

โต๊ะสำนักงาน และเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน 30 ตัว 

1 ชุด 13,248 397,440 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 30 เคร่ือง 30,000 900,000 

3 
โปรแกรมข้อมูลแผนท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม (AreGIS 
Desktop Basic ) (Single User) 

1 Use 101,960 101,960 

    เพ่ือใชNในการเรียนการสอนและสรNางผลงานตีพิมพ8ทางวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอมตFอไป 
 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปlนรูปธรรม 

จากการปรับปรุงและแกNไขตามปnญหาและอุปสรรค หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปZนรูปธรรม ดังน้ี 
 

ปnญหาและอุปสรรค ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปlนรูปธรรม 
จำนวนหNองปฏิบัติการทางส่ิงแวดลNอมมี
เพียงหNองเดียว ทำใหNตNองมีการวาง
แผนการเรียนการสอนทาง
หNองปฏิบัติการไมFทับซNอนกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 

หลักสูตรไดNประชุมและวางแผนแกNไขปnญหาหNองปฏิบัติการท่ีไมF
เพียงพอ โดยแจNงใหN สนส. กำหนดตารางการใชNหNองปฏิบัติการไมFใหN
ตรงกัน นอกจากน้ีสำหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค8ในการใชN
เคร่ืองมือสำหรับการวิจัย ทำบันทึกการขอใชNสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติ
งานวิจัย บันทึกการยืม-คืน อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ อยFางเปZนระบบ 

การจัดสรรอุปกรณ8และเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอมใหNเพียงพอตFอ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

หลักสูตรไดNมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ8ท่ีเหมาะสมตFอการเรียน การ
สอนอยFางเหมาะสม เชFน คอมพิวเตอร8พกหา เคร่ืองกระจายเสียง 
เคร่ืองฉายขNามศีรษะ สำหรับเคร่ืองมือทางปฏิบัติการส่ิงแวดลNอม ไดNใหN
นักศึกษาบันทึกการยืม-คืน อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ อยFางเปZนระบบ 
และหลักสูตรยังจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ8ในหNองปฏิบัติการอยFาง
ตFอเน่ือง 

 
 
 

ปnญหาและอุปสรรค 

 
 
 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปlนรูปธรรม 
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การสนับสนุนดNานหนังสือ 
วารสารวิชาการและรายงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 

หลักสูตรเอ้ือความสะดวกแกFนักศึกษาโดย บันทึกการยืม-คืน หนังสือ
สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม รวมถึงการสำรวจความ
ตNองการของอาจารย8ประจำหลักสูตรและอาจารย8ผูNสอนอยFางตFอเน่ือง 
ทางสำนักวิทยบริการ รFวมกับหลักสูตรเพ่ือจัดหาหนังสือ ตำรา 
วารสาร ฐานขNอมูล สนับสนุนการเรียนการสอน  

 
ท้ังน้ี จากแผนการกFอสรNางอาคารเรียนและหNองปฏิบัติการ ปu พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีไดN

จัดสรรพ้ืนท่ีหNองปฏิบัติการและหNองเรียนแกFหลักสูตรอยFางเพียงพอ ซ่ึงคาดวFาจะสามารถแกNไขปnญหาดังกลFาวไดN
พอสมควรและทางคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีไดNมีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาและกำหนดราคากลางซ้ือครุภัณฑ8 ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาท่ี ๑๐๕๑/๒๕๖๓ ประจำปu ๒๕๖๓ อยFางเครFงครัดสอดคลNองกับวิกฤต Covid-19 

  
คณะกรรมการหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลNอมรFวมประชุมการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ8 

ตามคำส่ัง มรภ.สข.ท่ี ๑๐๕๑/๒๕๖๓ ภายใตNสถานการณ8โควิท-19 
 

ท้ังน้ีในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และ 1/2563 ไดNปรับการสอนเปZนแบบออนไลน8 เชFน ในรายวิชา GES0502 
ชีวิตกับส่ิงแวดลNอม ไดNปรับการสอนเปZนแบบออนไลน8ในชFวงวิกฤตสถานการณ8 Covid-19 ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 
ผFาน Google classroom, ZOOM และ YouTube streaming live 

  
สอนออนไลน8รายวิชา GES0502 ชีวิตกับส่ิงแวดลNอมผFาน ZOOM และ YouTube streaming live  

ในชFวงวิกฤต Covid-19 
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และในชFวงวิกฤต Covid-19 ทางมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนและการใชNหNองปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย ทำใหN
นักศึกษาไมFสามารถเขNามาทำวิจัยในหNองปฏิบัติการและสอบวิจัย ท่ีมหาวิทยาลัยไดN ทางคณะกรรมการหลักสูตรไดNต้ัง 
Line กลุFม Research Covid-19 เพ่ือติดตามนักศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยโดยเฉพาะ 
 

  
Line กลุ)ม Research Covid-19 เพ่ือติดตามงานวิจัยนักศึกษาในช)วงวิกฤต Covid-19 

 
โดยในส>วนห้องปฏิบัติการและห้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม อาคารใหม่ ได้ดำเนินการติดต้ัง

อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้ได้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

  
ระบบตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 

  
การเดินระบบน้ำในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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การจัดสรรพ้ืนท่ีในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 

  
ห้องบรรยาย อาคารใหม่ 

  
ป้ายหน้าห้อง พร้อมใช้งาน อาคารใหม่ 

  
ป้ายหน้าห้อง พร้อมใช้งาน อาคารใหม่ ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี อาคารใหม่ 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย$ต>อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรไดNมีการประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย8 โดยความ
รFวมมือของคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีในการดำเนินการจัดทำแบบการประเมิน        ในสFวนของนักศึกษาตFอ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูNไดNจัดทำรFวมกับสำนักสFงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกสำหรับกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย8ตFอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูN หลักสูตรฯ ใชNแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย8ประจ าหลักสูตรตFอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู Nโดยมีเกณฑ8ระดับคะแนน 1- 5 โดยใชNแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด แลNวจึงพิจารณาผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื ่อรับทราบ และหากมี
ขNอเสนอแนะหรือมีขNอควรปรับปรุง คณะกรรมการหลักสูตรฯจะพิจารณาหาแนวทางแกNไข และจัดหาผูNรับผิดชอบ
และผูNดำเนินการตFอไป 
 

 
 

ระบบและกลไกของกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย8 
ตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 

การดำเนินการ(D) 
 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยS และนักศึกษาต)อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูYโดยผ)าน
รูปแบบทั้งสองส)วนก)อนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา เมื่อหลักสูตรฯ ไดYปรับปรุงกระบวนการประเมินความพึงพอใจ
และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากอาจารยSและนักศึกษาเพิ่มเติมจากแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย ทำ
ใหYทราบถึงความตYองการของอาจารยSและนักศึกษาไดYชัดเจนข้ึน และสามารถดำเนินการใหYตอบสนองต)อความ
ตYองการไดYดีข้ึนดังท่ีอธิบายขYางตYน 
 
การประเมินการดำเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินในสFวนของอาจารย8ประจำหลักสูตรพบวFาความพึงพอใจของอาจารย8ประจำหลักสูตรตFอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูN อยูFในระดับมาก คิดเปZน 4.09 คะแนน และผลการประเมินในสFวนของนักศึกษาในหลักสูตร
พบวFาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN อยูFในระดับมาก คิดเปZน 4.00 คะแนนดังน้ี 
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ประเด็นความเห็น 
ค่าเฉล่ีย 
2559 

ค่าเฉล่ีย 
2560 

ค่าเฉล่ีย 
2561 

ค่าเฉล่ีย 
2562 

ระดับ
คุณภาพ 
2562 

ภาพรวมด้านส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

4.17 1.0 3.86 4.24 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด 4.17 4.42 4.71 4.53 มากท่ีสุด 
ภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน 

4.11 1.44 4.07 3.68 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย 

4.18 1.13 3.72 3.90 ปานกลาง 

ภาพรวมท้ังหมด 4.15 2.0 4.09 4.09 มาก 
 

และผลการประเมินในสFวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวFาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตFอส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูN มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นความเห็น คEาเฉลี่ย 
2559 

คEาเฉลี่ย 
2560 

คEาเฉลี่ย 
2561 

คEาเฉลี่ย 
2562 

ระดับ
คุณภาพ 
2562 

ภาพรวมดNานส่ือ/เอกสารและอุปกรณ8การ
เรียนการสอน 

4.17 4.17 4.49 3.93 ปานกลาง 

ภาพรวมดNานการบริการของหNองสมุด 4.17 4.17 4.58 4.11 มาก 
ภาพรวมดNานการบริการดNานกายภาพท่ี
เหมาะสมตFอการเรียนการสอน 

4.11 4.11 4.49 3.91 ปานกลาง 

ภาพรวมดNานการบริการดNานระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 

4.18 4.18 4.52 4.00 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 4.26 4.15 4.15 4.00 มาก 
 

 

หลักฐานอ<างอิงประกอบด<วย 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN พ.ศ. 2562 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย8และนักศึกษาตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 
3. รูปถFายหNองปฏิบัติการและสFวนจัดสรรหนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 
4. รายการครุภัณฑ8สนับสนุนการเรียนรูN 
5. บันทึกการยืม-คืน อุปกรณ8หNองปฏิบัติการ 
6. บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร8ส่ิงแวดลNอม 
7. บันทึกการขอใชNสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เป้าหมาย 

2561 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2558 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูN 

3 ข้อ 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน ü 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบ>งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การสรNางความพึงพอใจดNานส่ิงสนับสนุนตFออาจารย8ประจำหลักสูตร 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค$ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 

ตัวบ>งช้ี คะแนนประเมิน 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 4  

คะแนนประเมินรายองค$ประกอบ 
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หมวดท่ี 6 ข<อคิดเห็น 

 

1. ข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู<ประเมิน 

ข<อคิดเห็นหรือสาระท่ีได<รับจาก
การเสนอแนะจากผู<ประเมิน 

ตัวอยFาง : 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดNานอื่นๆ เชFนการทำงานเปZนทีม การเปZนผูNนำ 
ใหNแกFนักศึกษาอยFางตFอเน่ือง 

ความเห็นของประธานหลักสูตร
ต>อข<อคิดเห็นหรือสาระท่ีได<รับการ
เสนอแนะ 

ตัวอยFาง : 
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดNวยในขNอเสนอแนะจากผูN
ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

การนำไปดำเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวอยFาง : 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการจัดแผนการทำกิจกรรม/ฝqกอบรม 
และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝqกอบรม อยFางตFอเนื่อง โดยทำกิจกรรม
เสริมในวิชา (รหัสและชื่อรายวิชา) ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษย8เกFาท่ี
มีประสบการณ8การทำงานที่เกี่ยวขNอง เนNนใหN อาจารย8ผูNสอนในวิชาที่เกี่ยวขNอง
กับการเขียนโปรแกรม ฝqกใชNงานโปรแกรม Open Source มากข้ึน 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู<สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู<ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูNสำเร็จการศึกษา 

ข<อวิพากษ$ท่ีสำคัญจากผลการ
ประเมิน 

ตัวอยFาง : 
จุดอFอน : สถานท่ีใหNบริการหNองปฏิบัติการไมFเพียงพอ 
จุดแข็ง : 1) อาจารย8ผูNสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดNานและมีประสบการณ8จริง
ทำใหNนักศึกษาไดNเรียนรูNงานจริง 

ข<อคิดเห็นของคณาจารย$ต>อผล
การประเมิน 

ตัวอยFาง : 
จะดำเนินการเพื่อเสริมสรNางจุดแข็งอยFางตFอเนื่อง และพยายามแกNไขจุดอFอน
โดยเพ่ิมสถานท่ีหรือหาหNองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 

ข<อเสนอการเปล่ียนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ตัวอยFาง : 
ปรับช่ัวโมงการเขNาหNองปฏิบัติการใหNเกิดกระจายของการใชNงานในหลายวิชา 
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3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู<มีส>วนเก่ียวข<อง  

กระบวนการประเมิน ตัวอยFาง : 
การประเมินไดNดำเนินการโดยการสFงแบบสอบถามไปยังผู NใชNบัณฑิต โดย
หนFวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ซ่ึงไดNจัดทำอยFางตFอเน่ืองทุกปu 

ข<อวิพากษ$ที ่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

ตัวอยFาง : 
จุดอFอน : ของบัณฑิตในเร่ืองภาษาอังกฤษและการส่ือสารระหวFางผูNรFวมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือ สูNงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานสามารถทำงานเปZนทีม
ไดN 

ข<อคิดเห็นของคณาจารย$ต>อผล
การประเมิน 

ตัวอยFาง : 
แกNไขจุดอFอนโดยเนNนภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปuสุดทNายเนNนการใชN
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานมากข้ึน 

ข <อเสนอการเปล ี ่ ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ตัวอยFาง : 
ขอเสนอใหNใชNภาษาอังกฤษเปZนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะ
วิชาแกน เชFน ขNอสอบและเอกสารการเรียนเปZนภาษาอังกฤษ  

 
 

 

หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต>อหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ<ามี) ที่มี
ผลกระทบต>อหลักสูตรในช>วง 2 ปrท่ีผ>านมา 

ตัวอยFาง : 
ในชFวง 2 ปuที ่ผ Fานมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีการเปêด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่คลNายกัน    อีก 1 หลักสูตร คือ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา..... ในคณะ...... ทำใหNปริมาณผู Nสมัคร ใน
หลักสูตรมีนNอยลง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ<ามี) ท่ี
มีผลกระทบต>อหลักสูตรในช>วง 2 ปrที่ผ>าน
มา 

ตัวอยFาง : 
ในชFวง 2 ปuท่ีผFานมา มีการเปêดหลักสูตรในสาขาท่ีใกลNเคียงกันมากข้ึน
ในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบาย ใหNสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปêดสอนในระดับ
ปริญญาตรีไดN จึงทำใหNมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตFอหลักสูตร 
คือ ทำใหNปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร นNอยลง 
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หมวดท่ี 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจำปr  

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล<วเสร็จ ผู<รับผิดชอบ 
ตัวอยFาง : 
แผนปรับปรุงเน้ือหารายวิชา (รหัสและช่ือรายวิชา) 

 อาจารย8ผูNรับผิดชอบ 

   
   

 
2.ความก<าวหน<าของการดำเนินงานตามแผนและข<อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแล<วเสร็จ ผู<รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม>
สามารถดำเนินการได<สำเร็จ 

ตัวอยFาง.การแตFงต้ัง
ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

วัน/เดือน/พ.ศ. ระบุผูNรับผิดชอบ
เชFน ประธาน

หลักสูตร อาจารย8 

สำเร็จ/ไมFสำเร็จ 
กรณีไม>สำเร็จให<ระบุสาเหตุ............ 

 
3. ข<อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขNอเสนอแนะในการปรับโครงสรNางหลักสูตร (จำนวนหนFวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

3.2  ขNอเสนอการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย8และบุคลากรสายสนับสนุน
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

4. แผนปฏิบัติการใหม>สำหรับปr ............................. 

(ระบุแผนการปฏิบัติการแต>ละแผน วันท่ีคาดว>าจะส้ินสุดแผนและผู<รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห$จุดเด>นและโอกาสในการพัฒนา องค$ประกอบท่ี 2 - องค$ประกอบท่ี 6 

จุดเดFน 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
 

 

อาจารย$ผู<รับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 29 พฤษภาคม 2563 
 
2. อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 29 พฤษภาคม 2563 
 
3. อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 29 พฤษภาคม 2563 
 
4. อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 29 พฤษภาคม 2563 
 
5. อาจารย8ผูNรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 29 พฤษภาคม 2563 
 
 
ประธานหลักสูตร : อาจารย8 ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูNรอบ   
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน :  29 พฤษภาคม 2563 
 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย8 ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูNรอบ  (รองคณบดีฝ£ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
 
เห็นชอบโดย : ผูNชFวยศาสตราจารย8 ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
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เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหNคะแนนตามกำหนดเกณฑ8มาตรฐานท่ีใชNในการประเมิน 
3. ขNอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปuท่ีประเมิน 
4. ขNอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

 

 การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค8ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จำนวน 6 องค8ประกอบ จำนวน 14 กำกับมาตรฐาน 
 

องค$ประกอบท่ี ตัวบ>งช้ี 
องค8ประกอบท่ี 1  
การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบFงช้ีท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ8มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องค8ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบFงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ตัวบFงช้ีท่ี 2.2 รNอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดNงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปu 

ตัวบFงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูNสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดNรับการตีพิมพ8หรือเผยแพรF 

องค8ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบFงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบFงช้ีท่ี 3.2 การสFงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบFงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องค8ประกอบท่ี 4 อาจารย8 ตัวบFงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย8 
ตัวบFงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย8 

4.2.1  รNอยละของอาจารย8ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รNอยละของอาจารย8ประจำหลักสูตรท่ีดำรง
 ตำแหนFงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย8ประจำหลักสูตร 

ตัวบFงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย8 
องค8ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูNเรียน 

ตัวบFงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบFงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูNสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบFงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูNเรียน 
ตัวบFงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 
องค8ประกอบที่ 6 สิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรูN 

ตัวบFงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค$ประกอบคุณภาพ 

จากผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลNอม
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี  ในปuการศึกษา 2562  สามารถสรุปผลการดำเนินงานไดN ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค$ประกอบ (สกอ.) 

องค$ประกอบท่ี ช่ือองค$ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
1 การกำกับมาตรฐาน ผFาน หลักสูตรได<มาตรฐาน 
2 บัณฑิต 4.30 ดีมาก 
3 นักศึกษา 3.33 ดี 
4 อาจารย8 3.41 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูNเรียน 3.75 ดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูN 4.00 ดี 

คะแนนเฉล่ียขององค$ประกอบท่ี 2 –6 3.68 ดี 
 
หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คFาเฉล่ียของแตFละตัวบFงช้ีขององค8ประกอบน้ันๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตFางๆ ตามเกณฑ8ตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะเปZน

การอธิบายวFา  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 นNอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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องค$ประกอบท่ี 2 – องค$ประกอบท่ี 6 

ตัวบ>งช้ีคุณภาพ เป[าหมาย  

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวต้ัง 

ผลลัพธ$ (% หรือ สัดส>วน) 
ตัวหาร 

ตัวบFงช้ีท่ี 2.1 คFาเฉล่ีย 4.00 
21.78 

4.36 4.36 คะแนน 
5 

ตัวบFงช้ีท่ี 2.2 รNอยละ 70 
33 x 100 

84.61 4.23 คะแนน 
39 

ตัวบFงช้ีท่ี 3.1 4 ขNอ   3 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 3.2 4 ขNอ   4 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 3.3 3 ขNอ   3 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 4.1 4 ขNอ   4 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 4.2   3.22 คะแนน 

ตัวบFงช้ีท่ี 4.2.1 รNอยละ 40 
2 x 100 

รNอยละ 40 5 คะแนน 
5 

ตัวบFงช้ีท่ี 4.2.2 รNอยละ 40 
1 x 100 

รNอยละ 20 1.67 คะแนน 
5 

ตัวบFงช้ีท่ี 4.2.3 รNอยละ 20 
0.6 x 100 

รNอยละ 12 3 คะแนน 
5 

ตัวบFงช้ีท่ี 4.3 4 ขNอ   3 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 5.1 4 ขNอ   4 คะแนน 
ตัวบFงช้ีท่ี 5.2 3 ขNอ   3 คะแนน 

ตัวบFงช้ีท่ี 5.3 3 ขNอ   3 คะแนน 

ตัวบFงช้ีท่ี 5.4 รNอยละ 100 
11 x 100 

100 5 คะแนน 
11 

ตัวบFงช้ีท่ี 6.1 3 ขNอ   4 คะแนน 
คะแนนเฉล่ียของตัวบ>งช้ีในองค$ประกอบท่ี 2 – 6 3.68 คะแนน 

ผลการประเมิน ดี 
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
 

172 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม 
คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห$คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค$ประ 
กอบท่ี 

คะแนนผ>าน 
จำนวนตัว

บ>งช้ี 
I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

1 ผ>านมาตรฐาน 
หลักสูตรได<
มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉล่ีย
ของทุกตัวบFงช้ี

ใน
องค8ประกอบท่ี 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 4.30 ดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.33 ดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 3.41 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 3.75 ดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.46 3.75 4.30 3.68 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี  

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบFงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปZนผลลัพธ8ของกระบวนการยFอย 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

                                                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลRอม                                                                                                                                              
                                                                                 คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

173 

 

รายงานผลการวิเคราะห$จุดแข็งและแนวทางเสริมเพ่ือการพัฒนา องค$ประกอบท่ี 2 – องค$ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด>นและแนวทางเสริม 
1. มีการวางระบบอาจารย8ผูNสอนตามความเชี่ยวชาญ สFงผลใหNนักศึกษามีการทำงานวิจัยที่มีความทันสมัยและมีความรูN
ความเขNาใจท่ีลุFมลึกมากข้ึน  
2. สFงเสริมใหNอาจารย8ประจำหลักสูตรทำผลงานวิชาการตีพิมพ8มากข้ึน 
3. หลักสูตรควรทำแผนอัตรากำลังเพ่ือสFงเสริมใหNอาจารย8ไปเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. หลักสูตรควรสนับสนุนการทำตำแหนFงทางวิชาการของอาจารย8ประจำหลักสูตร เพ่ือสรNางความเขNมแข็งใหNหลักสูตร 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. อัตราการจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดยังอยูFในเกณฑ8ต่ำ 
2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูNไมFเพียงพอและทันสมัย สFงผลตFอการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยจบนักศึกษา 
3. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร8นNอย ทำใหNนักศึกษาถอนรายวิชาแคลคูลัสสูง 
4. หลักสูตรควรมีมาตรการกระตุNนกำหนดใหNนักศึกษาสFงเลFมวิจัยใหNเปZนไปตามกำหนดการของหลักสูตร 
5. ผลการเรียนในรายวิชาที่มีความผิดปกติ เชFน วิชาแคลคูลัส และเคมีวิเคราะห8 มาวางแผนเตรียมความพรNอมของ
นักศึกษา เพ่ือใหNนักศึกษาสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
6. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันใหNนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
7. หลักสูตรรFวมกับคณะวางแผนซื้ออุปกรณ8ที่จำเปZนและทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอเพื่อสFงเสริมการเรียนรูNใหNกับ
นักศึกษา 
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ภาคผนวก 

ควรประกอบดNวย 

- คำส่ังแตFงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
- คำส่ังแต)งต้ังคณะกรรมการผูYรับผิดชอบหลักสูตร 
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขYองกับการดำเนินงานของหลักสูตร 
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บรรณานุกรม 

(ควรใชNตามแบบมาตรฐาน APA) 

 

 
 


