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คํานํา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวน

ไดสวนเสียทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามที่กําหนด สาระสําคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร รายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2563 จะเปนเอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตร

ในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับหลักสูตร แตละตัวบงชี้ใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
เปนหลักสูตรท่ีไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ พุทธศกัราช 2555 เพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพ่ือบริการ
วิชาการใหกับทองถ่ินอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาได
ออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝกประสบการณ และปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากข้ึน  ในสวนของการให
คําปรึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดาน
วิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและ
สะดวกในการติดตอมากท่ีสุด โดยเนนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง 
ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัด
โครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก การจัดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกิจกรรม Open house 
ซึ่งเปนโครงการท่ีนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาไดมีสวนรวมทั้งในขั้นตอนการเตรียมงานและมีบทบาท
การทําหนาที่เปนผูบรรยาย และผูชวยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรู
และทักษะตาง ๆ ที่ไดศกึษาในรายวิชามาใชในการปฏิบัติไดอยางแทจริง 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตร
จัดสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการ
ครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษา
ในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2  2 4.87 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3  3 3.33 ดี 
องคประกอบที่ 4  3 3.96 ดี 
องคประกอบที่ 5  4 4.00 ดี 
องคประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 14 3.97 ดี 
 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. อัตราการมีงานทําของบัณฑิตอยูระดับท่ีสูง ดังนั้นหลักสูตรจึงควรวิเคราะหขอมูล และแจกแจง

ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต โดยเฉพาะที่ตรงสาขา และทํางานในหนวยงานใดบาง 

2. มีระบบการใหคําปรึกษาและสงเสรมินักศึกษาที่ดี  
3. สนับสนุนใหนักศึกษาไดแสดงเพิ่มศักยภาพ เชน การทําโครงการที่ตอบสนองความตองการทั้งของ

นักศึกษาและตอชุมชน 
4. หลักสูตรมีการสนับสนุนการเรียนรู และบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงควรแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการเพื่อการพัฒนาของนักศึกษา 
และหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

5. มีการวิเคราะหและประเมินผลของการมีอยูของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรวิเคราะหแนวโนมในการรับนักศึกษาและการจูงใจใหนักศึกษาสามารถศึกษาตาม

ระยะเวลาหลักสูตร 

2. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดทําตามแผนการพัฒนา และมีการกํากับ

ติดตามดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย เชน การทําผลงานทางวิชาการ 

3. ควรพัฒนาระบบกลไกการทวนสอบใหชัดเจนและสะทอนใหเห็นผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตร 

4. ควรพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตร เพ่ือใหเห็นศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร โดยสะทอน
ใหเห็นถึงการปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร เชน ผลที่ไดจากการปรับปรุงจากการทวนสอบ 
นําไปพัฒนานักศึกษาในแตละผลลัพธการเรียนรูอยางไร 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ขอมูลท่ัวไป  

1.1 หลักสูตร 25501641100817 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science in Biology 

1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
มุ งเน นในการผลิตบัณฑิ ตที่มี คุณภาพและมี ทักษะการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีความพรอมในดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางานและ
การดํารงชีวิตตอไปในอนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ เชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) เปลี่ยน
ยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติจริง โดยเนนใหนักศึกษามีความรูในวิชาการเฉพาะศาสตรอยาง
เหมาะสม มีทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพอยางเพียงพอตอการประกอบอาชีพ มีเนื้อหาสาระ
ความรูที่ทันสมัยและเปนสากล มีกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมให
เกิดการเรียนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีจรรยาบรรณ 
สามารถนําความคิดสรางสรรคไปปรับเปลี่ยนเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงให
สามารถดํารงตนอยูไดในสังคมอยางชาญฉลาดและเปนสุข เปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ นําไปสูการ
พัฒนาสังคมและประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพัฒนาคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการมากขึ้น รวมถึงการเรียนตอใน
ระดับปริญญาเอก 

การดําเนินงาน  
1. หลักสูตรไดสอบถามเพื่อวางแผนสนับสนุนทั้ง
ทางดานการลดภาระงานสอนและงบประมาณในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ นอกจากนี้หลักสูตรยังรวมกับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยจัด
โครงการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการและมี
แผนติดตามความกาวหนา 
2. หลักสูตรไดสอบถามอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให
เสนอแผนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอคณะเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2564 และมอบหมายใหอาจารยเตรียม
ความพรอมเพ่ือการศกึษาตอ 
ผลการปรับปรุง  
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
โดยนําเสนอในรูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและเตรียม
ความพรอม โดย เข ารับ การพัฒ นาตน เองด าน
ภาษาอังกฤษและจัดทําแผนการศึกษาตอ รวมถึง
ดําเนินการประสานงานไปยังอาจารยท่ีปรึกษาและ
สถานศึกษาที่สนใจ  

2. ควรเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให
นักศึกษามากข้ึน เพื่อเขาสูสังคมในระดับ
สากล และเตรียมความพรอมในการ
แขงขันกับประเทศในสังคมอาเซียนได 

การดําเนินงาน  
หลักสูตรไดประชุมและเสนอตอคณะเพ่ือเสริมทักษะ
ใหกับนักศึกษา ดังนี ้
- อบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเขาใหมเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการเขาศึกษา 
- โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารย

ชาวตางชาติสําหรับนักศึกษาป 3  
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแขงขัน

ภาษาอังกฤษ 
- เสริมทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษทางชีววิทยา 
- นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ทุกคนตองเขารับการอบรม
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ด ว ย โป ร แ ก ร ม  English 
Discoveries และทดสอบประเมินความสามารถ
ภาษาอังกฤษดวยชุดทดสอบ Ellis ออนไลน 

ผลการปรับปรุง  
- นักศึ กษารหั ส  614237 ผ านการทดสอบ

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ 100% 
- นักศึกษารหัส 624237 ไดรับรางวัลแขงขันรอง

เพลงภาษาองักฤษ 
3. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ื อ
เสริมสรางความมั่นใจ ความเปนผูนํา และ
ฝกการแสดงออกตอสาธารณะชนใหกับ
นักศึกษา 

การดําเนินงาน  
- หลักสูตรรวมกับคณะฯ จัดโครงการมหกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และไดสงเสริมให
นักศึกษาเขาแขงขันแสดงความสามารถทาง
วิชาการและทักษะชีวิต  

- หลักสู ตรรวม กับมหาวิทยาลัยส ง เสริม ให
นั กศึ กษ าเข าอบรม เชิ งปฏิ บั ติ การพัฒ น า
ศักยภาพผูนํานักศึกษา  

- หลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการโดยมี
นักศึกษาเปนสวนรวมทั้งในดานการเตรียมการ
และเปนวิทยากรรวม 

ผลการปรับปรุง  
- นักศึกษามีความม่ันใจและกลาแสดงออก กลา

รวมกลุมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนตางหลักสูตร 
ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศใน
การแขงขันทางวิชาการ รวมถึงรางวัลรอง
ช น ะ เลิ ศ ก ารแ ข ง ขั น กิ จ ก รรม ร อ ง เพ ล ง
ภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษากลาที่จะแสดงออกมากขึ้นภายหลังเขา
รับการอบรม สามารถนําเสนอผลงานวิจัยตอ
สาธารณะชนได ทั้งในรูปแบบการเปนผูชวย
วิทยากรและบทบาทในการเปนผูนําเสนอรวม
ผานโครงการบริการวิชาการตาง ๆ  

4. ควรจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารย 
เพ่ือรองรับการลาศึกษาตอ และการ
เกษียณอายุราชการ 

การดําเนินงาน หลักสูตรไดเสนอแผนความตองการ
บรรจุพนักงานประจําตามสัญญาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหคณะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  
พรอมชี้แจงเหตุผลซึ่งจะทําใหเกิดเสถียรภาพในการ
บริหารหลักสูตร จากนั้นจึงไดมอบหมายใหอาจารย
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
พนักงานประจําตามสัญญาเตรียมความพรอมในการ
จัดทําเอกสารและหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ  
ผลการปรับปรุง มหาวิทยาลัยไดบรรจุพนักงาน
ประจําตามสัญญา (นางสาวสุธินี หีมยิ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในตําแหนงอาจารย ประจําหลักสูตร
วท.บ.ชีววิทยา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 สงผลทําให
อัตราคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความ
มั่นคงมากขึ้นในอนาคต  
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3. อาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑ 2558) /อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

1 นางนุชจรินทร  
เพชรเกลี้ยง 
 

อาจารย ปร.ด.ชีววิทยา 
 
วท.ม.นิเวศวิทยา 
 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2560 
 

2545 
 

2541 

2 นางอรนุช  
สุขอนันต 

อาจารย วท.ม.วิทยาศาสตร
ชีวภาพ (ชีววิทยา) 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต 

2541 
 

2536 

3 นางสาว 
เบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 

อาจารย วท.ด. 
พฤกษศาสตร 
วท.ม. 
พฤกษศาสตร 
วท.บ.ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2559 
 

2545 
 

2541 

4 นายคทาวุธ  
ไชยเทพ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม.นิเวศวิทยา 
 
วท.บ. 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2540 
 

2533 

5 นางสาวสุธินี  
หีมย ิ
 

อาจารย วท.ม.วาริชศาสตร 
 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2552 
 

2547 
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3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

1 นางนุชจรินทร  
เพชรเกลี้ยง 
 

อาจารย ปร.ด.ชีววิทยา 
 
วท.ม.นิเวศวิทยา 
 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2560 
 

2545 
 

2541 

2 นางอรนุช  
สุขอนันต 

อาจารย วท.ม.วิทยาศาสตร
ชีวภาพ (ชีววิทยา) 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต 

2541 
 

2536 

3 นางสาว 
เบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 

อาจารย วท.ด. 
พฤกษศาสตร 
วท.ม. 
พฤกษศาสตร 
วท.บ.ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2559 
 

2545 
 

2541 

4 นายคทาวุธ  
ไชยเทพ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม.นิเวศวิทยา 
 
วท.บ. 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2540 
 

2533 

5 นางสาวสุธินี  
หีมย ิ
 

อาจารย วท.ม.วาริชศาสตร 
 
วท.บ.ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2552 
 

2547 
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4. อาจารยผูสอน  

4.1 อาจารยประจํา 

1) อาจารย ดร.เบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
2) อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
3) อาจารย อรนุช สุขอนันต 

4) อาจารย สุธินี หีมยิ 

5) ผศ. คทาวุธ ไชยเทพ 

6) อาจารยวีรยุทธ ทองคง 

7) อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ 

8) อาจารย ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 

9) อาจารยวาสนา มูสา 

10) ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 

11) ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 

12) ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

13) อาจารย ดร.ระเบียบ สุวรรณเพชร 

14) อาจารย ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
15) อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 
16) อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
17) อาจารยจิรภา คงเขียว 
18) อาจารย ดร.ปุรินทร จันทรเลิศ 
19) อาจารยสายใจ เพชรคงทอง 
20) อาจารยธีรพล บัวทอง 
21) อาจารยศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 
22) อาจารยผูสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

4.2 อาจารยพิเศษ ไมมี 

 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 

สกอ. 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี  โทรศัพท  : 0830857929 

ผูจัดเก็บขอมูล :       นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี  โทรศัพท  : 0830857929 

การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2563 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบบั พ.ศ.2558 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
ผาน ไมผาน 

✓  1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรนั้น 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

1. นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
2. นางอรนุช สุขอนันต 
3. นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
4. นายคทาวุธ ไชยเทพ 
5. นางสาวสุธินี  หีมย ิ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน  5 คน คอื 

1. นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
2. นางอรนุช สุขอนันต 
3. นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
4. นายคทาวุธ ไชยเทพ 
5. นางสาวสุธินี  หีมย ิ
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ผาน ไมผาน 

2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน  -  คน  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

✓  3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ไมจํากัด
จํานวนและประจําไดมากกวา 1 หลักสูตร 
3.1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คอื  

1. นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
2. นางอรนุช สุขอนันต 
3. นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
4. นายคทาวุธ ไชยเทพ 
5. นางสาวสุธินี  หีมย ิ

3.2. อาจารยประจําหลักสูตร - คน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

✓  4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตรี 

● อาจารยประจํา 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช 
อนุโลมคณุวุฒิระดับปริญญาตรีได 
● อาจารยพิเศษ 

- ไมมี 
4.1 อาจารยผูสอนประจําปการศกึษา 2563 มีทั้งหมด 22 คน และเปนไป
ตามเกณฑ  

1) อาจารย ดร.เบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
2) อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
3) อาจารย อรนุช สุขอนันต 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ผาน ไมผาน 

4) อาจารย สุธินี หีมยิ 

5) ผศ. คทาวุธ ไชยเทพ 

6) อาจารยวีรยุทธ ทองคง 

7) อาจารย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ 

8) อาจารย ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 

9) อาจารยวาสนา มูสา 

10) ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม 

11) ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 

12) ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 

13) อาจารย ดร.ระเบียบ สุวรรณเพชร 

14) อาจารย ดร.ธีรยุทธ ศรียาเทพ 
15) อาจารยชนรรค พงศอาทิตย 
16) อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
17) อาจารยจิรภา คงเขียว 
18) อาจารย ดร.ปุรินทร จันทรเลิศ 
19) อาจารยสายใจ เพชรคงทอง 
20) อาจารยธีรพล บัวทอง 
21) อาจารยศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 
22) อาจารยผูสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

     สงขลา 

4.2 อาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเกณฑ  -ไมมี- 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 มคอ.3 และ มคอ.5 

✓  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ปริญญาตรี 
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.5-1 ลําดับเวลาการนําเสนอปรับปรุงหลักสูตร 2564 
1.1.5-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด
โดย สกอ. 

ผาน 
☑ ผาน 

⬜ ไมผาน 

☑ ผาน 

⬜ ไมผาน 

บรรล ุ
 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 
คะแนนเปนศูนย 
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หมวดที่ 2 อาจารย 

องคประกอบที่ 4       อาจารย  
ตัวบงชี้ที่ 4.1           การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :        นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 0841950114 
การจัดเก็บขอมูล :     ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย : อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน  
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติ ทั้งดานคุณวุฒิ  ผลการศึกษา ความรู 
ความสามารถ และประสบการณตรงตามความตองการของหลักสูตร โดยสํารวจและวางแผน
ระยะ 5 ป (2561-2565) รวมกับกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการพัฒนาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และไมกระทบกับแผนการดําเนินงานของหลักสูตร  

โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากําลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาตอ) และการ
เกษียณอายุราชการของอาจารย เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรร
อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อไดรับการจัดสรรแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ก็จะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวด
ที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 และตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั่นคือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอย และตอง
จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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โดยคณะฯจะมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในการคดัเลือกอาจารยตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิการศึกษา 
ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการ
ของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวแจงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือดําเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตร
กําหนด และดําเนินการคัดเลือกอาจารยโดยการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 
และสอบสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สอบทุกขั้นตอน และมอบหมายใหหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน เชน การออกขอสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดขึ้น
และนําขอสรุปที่ไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคดัเลือกตอไป 

 

อัตรากําลังไมเพียงพอ/    ไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน 

อัตรากําลังไมเพียงพอ 
(ลาออก/เกษียณ) มีอัตรากําลังแตไมตรง 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรวิเคราะหอัตรากําลงั
ระยะเวลา 5 ป (2561-2565) 

เขาระบบการรับอาจารยใหม 

สรรหาอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสตูร 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

นําเสนออนุมัตแิละแตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

โดยผานสภามหาวิทยาลัย 

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

สรุปผล 
ระบบการพัฒนาอาจารย 

สรรหาอาจารยจาก

สาขากลุมหรอืกลุมวิชา

อื่นที่ตรงตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

มีอัตรากําลัง 
เพียงพอ 

ปฐมนเิทศ มอบหมายภาระหนาที ่ แตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง 

อาจารยปฏิบัติงานตามภาระที่ไดรับมอบหมาย 

ประเมนิผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 

หลักสูตรประเมินระบบการรับอาจารยใหม 
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จากการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 หลักสูตรไดนําผล
การประเมินประกันคุณภาพมาปฏิบัติหรือการพัฒนาตอเนื่อง โดยไดนําเสนอแผนการพิจารณา
เพ่ือบรรจุอาจารยประจําตามสัญญาที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนพนักงาน
มหาวิทยาลยัตอที่ประชุมคณะ เพ่ือเสริมศกัยภาพและทําใหเกิดเสถียรภาพในการบริหารหลักสูตร 
           ดวยเหตุนี้ ในปการศึกษา 2563 อาจารยสุธินี หีมยิ จึงไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2563 ทําใหอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบของ
หลักสูตรมีแนวโนมที่ดี มีความมั่นคงมากขึ้น 
          สวนระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการวางระบบการดําเนินงานเพื่อ
แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวดังนี ้

1) กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตองพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อยางชัดเจน แลวเสนอ
ไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการ
รับรองหลักสูตร 

2) ในกรณีที่หลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะมีการเตรียมความพรอม
ใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีอยูเดิมเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง ทําหนาที่ใหคําแนะนําเก่ียวกับรายละเอียดและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
         นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
อยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเขมแข็งของหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถทํางานตามความเชี่ยวชาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
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เปาประสงค กลยุทธ เปาหมาย กิจกรรม 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาระบบ
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดโดย
สํารวจความตองการ
และเสนอแนะรวมกัน 
2.สรางแรงจูงใจในการ
ทํางานรวมกัน 

- -    1.การจัดทําแผน
งบประมาณรวมกัน 
2.การจัดทํางบประมาณ
เพื่ อ เสนอขอครุภัณฑ
ประจําป 
3.ประชุมพรอมกิจกรรม
สัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวความคิด 

2. พัฒนา
ศักยภาพของ
อาจารย 

1.สงเสริมใหอาจารย
ทําผลงานวิชาการโดย
การลดภาระงานสอน
และงานอื่น ๆ 
(ทางเลือก) 

- -    
 

1. สงเสริมการเขารวม
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในโครงการ
ตาง ๆ เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตเอกสารทาง
วิชาการ, การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.สงเสริมใหอาจารย
เพิ่มพูนความรู
ความสามารถตามสาย
งานอยางตอเนื่อง 

- -    
 

จัดสรรงบประมาณให
อาจารยเพิ่มพูนความรู 
10,000 บาท/คน/ป 

3.สนับสนุนการลา
ศึกษาตอ  

- - - -  พัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานภาษาอังกฤษ 

 

         โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานทาง
วิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนทั้งจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชน การ
สนับสนุนการลาศึกษาตอของอาจารย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําผลงานทาง
วิชาการและตีพิมพเผยแพร หรือการสนับสนุนใหไปราชการ  ทั้งการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาและตอยอดองคความรูในศาสตรที่เก่ียวของใหกับตนเอง  
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดดําเนินการในสวนการแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแผนดังนี้  

ในปการศึกษา 2563 เปนปการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปรับปรุง 2559 ซึ่งรอบการ
ปรับปรุงท่ีไดดําเนินการนี้ หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตางๆ แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  26 
กันยายน 2563 ปจจุบันไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนที่
เรียบรอยแลวและขณะนี้อยูในระหวางการรับเขานักศกึษาปการศึกษา 2564 
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          ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีแผนปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย
ปรับเปลี่ยนจาก ผูชวยศาสตราจารย คทาวุธ ไชยเทพ เปน ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ ซึ่งเปน
อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาตรชีวภาพ ปริญญาตรี จุลชีววิทยา และเคยดํารง
ตําแหนงเปนรองคณบดีฝายวิชาการฯ ของคณะฯ ถึงแมวาการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะสงผลตออัตรา
การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตจะสงผลดีมากกวาเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานใน
อนาคต เนื่องจากมีรายงานการวิจัยการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาชีววิทยา ขอมูลจากบัณฑิตเกาและผูประกอบการไดเสนอแนะใหเพ่ิมทักษะดานจุล
ชีววิทยาใหกับนักศึกษามากข้ึน ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของตลาดแรงงานภายใต
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน อีกท้ังหลักสูตรจะไดรับคําแนะนําในการดําเนินงานจาก
ประสบการณการเปนรองวิชาการฯ ของคณะฯ ของ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ ดวยเหตุนี้ 
หลักสูตรจึงไดเตรียมความพรอมใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม ใหมาทําหนาที่เปน
อาจารยผูสอน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตรมากขึ้น และแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีอยูเดิม ไดแก อาจารยอรนุช สุขอนันต เปนอาจารยพี่เลี้ยง ทําหนาที่ใหคําแนะนํา
เก่ียวกับรายละเอียดและการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไป
เปนอยางมีประสิทธิภาพ 
● มีการประเมินกระบวนการ 

จากผลการประเมินกระบวนการรับอาจารยใหม พบวา อาจารยสุธินี หีมยิ ซึ่งไดรับการ
บรรจุเปนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ไมมีผลกระทบตอการทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแตอยางใด ยังคงปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่องและครบถวน โดยมีผลความพึงพอใจใน
การบริหารของอาจารยอยูในระดับมากในทุกประเด็น  

นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินความ
ตองการของตนเอง ในหัวขอการสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
มากขึ้น เพื่อเปนการลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรในปการศึกษา 2564 มีการเสนอทางเลือกใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
พิจารณาและหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง โดยหากอาจารยที่ตองการทําผลงานสามารถลด
ภาระงานสอนลงไดเพ่ือใหมีเวลาในการพัฒนาผลงาน แตทั้งนี้อาจารยตองเขาใจและอาจไดรับผล
จากการประเมินภาระงานที่ลดลงไปได   

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการพิจารณากระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 

2562 ซึ่งมีการเปลี่ยน ดร.สายใจ วัฒนเสน เปน ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง หลังดําเนินการเปน
ระยะเวลา 2 รอบการประเมิน พบวา อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง มีผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค พิจารณาจากผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีคาระดับมากและ
มีแนวโนมสูงข้ึน (องคประกอบที่ 3.3 และ 4.3) รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักศึกษามีแนวโนมที่ดี
ขึ้น นักศึกษาจบการศึกษามากข้ึน มีจํานวนตกคางนอยลง มีอัตรารอยละการไดงานทําท่ีสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงระบบการรับและบริหารอาจารยที่มีประสิทธิภาพ 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

          หลักสูตรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ทําใหมีกระบวนการที่เหมาะสม
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร ผูประกอบการ บัณฑิตและ
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ครอบครัวบัณฑิตเกิดความพึงพอใจสงผลตอชื่อเสียงในทองถ่ินและบอกตอ ๆ กันไป ซึ่งถือไดวา
เปนการประชาสัมพันธทางหนึ่ ง ทําใหจํานวนนักศึกษาแรกเขามีเพ่ิมขึ้นและมีอัตราสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยในปการศึกษา 2560 และ 2562 มีอัตรา
นักศึกษาแรกเขาสูงกวาแผน (40 คน) คิดเปนรอยละ 127.5 (51 คน) และ 117.5 (47 คน) 
ตามลําดับ จากสถิติของจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทําใหมีหนวยงานภายนอก คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชซึ่งประสบปญหาจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่องขอเขาดูงานดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปเปนแบบอยางสําหรับปรับปรุงกระบวนการและการ
ดําเนินงาน ตามเอกสารหมายเลข 4.1.1-2 นอกจากนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม โดยในปการศึกษา 2563 ไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ  
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารอาจารยที่เหมาะสม โดยอาจารยที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร ซึ่งอาจารยทั้ง 5 คนมี
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญครบศาสตร ไดแก สัตววิทยา พฤกษศาสตร วาริชศาสตร นิเวศวิทยา 
และวิทยาศาสตรชีวภาพ ทําใหสอนไดครอบคลุมตามความตองการของหลักสูตร 
         อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 
5 คน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิอยางนอยระดับปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการ
ยอนหลังอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยในปการศึกษา 2563 ผลงานทางวิชาการ
ไดรับรางวัลจากการนําเสนอ แสดงใหเห็นวา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับเขาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
         
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย ระดับหลักสูตร 
4.1.1-2 หนังสือขอดูงานหลักสูตร 
 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราคงอยูครบทั้ง 5 คน  
2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

1. เพ่ือทบทวนบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากผลสํารวจความพึง
พอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดาน
การเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนํา
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ความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน การประกัน
คุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) สกอ. ตามกิจรรมตาง ๆ ในตัวบงชี้ที่ 4.1 คือการบริหารและพัฒนา
อาจารย 

2. หลักสูตรไดมีการจัดประชุมเพ่ือทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 (1 ตุลาคม 2563- 
30 กันยายน 2564) ในการประชุมครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีรายการ
แผนงานโครงการที่เก่ียวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี ้

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ
การจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุน
ภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคลและพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณท่ีจัดตั้งไวเพื่อสนับสนุน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกันคณุภาพการจัดการศึกษา 
ระบบบริหารอาจารยประกอบดวย 
- การรับและแตงตั้งอาจารย  
- การกําหนดมอบหมายภารกิจตาง ๆ 
- การติดตามการดําเนินงานตาภารกิจที่มอบหมาย 
- การประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การใหขวัญและกําลังใจ การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิดําเนินงาน 
           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน 
และมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน 
รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ 
มคอ.7 ตามกําหนดเวลา มีการดําเนินการตามแผน ในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล 
และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดเขารวม
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง เชน เขาประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ รวมทั้งมีการ
นําเสนอผลงานในระดับระดับชาติและผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ ตามตัวบงชี้ที่ 4.2   
● มีการประเมินกระบวนการ 

จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดมีระบบการ
บริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และ
ทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและ
เชี่ยวชาญ รวมท้ังทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แตทั้งนี้ ผลงานวิชาการของ
อาจารยยังมีไมครบทุกคน เนื่องจาก อาจารยอรนุช สุขอนันต เคยดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร จึงทําใหตองใชเวลาในการบริหารเปนสวนใหญ ปจจุบัน ไดมีการ
มอบหมายให  ดร.เบญจวรรณ  ยันต วิ เศษภักดี  เข ามาทําหน าที่ ตํ าแหน งเปนประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแทน เพ่ือใหอาจารยอรนุช สุขอนันต ไดพัฒนาผลงานทางวิชาการตอไป 
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ชื่อ-สกุล ระบุประเภทของผลงาน ปที่จะยืนเสนอขอ หมายเหต ุ

2564 2565 2566 

1. ผศ.คทาวุธ  
  ไชยเทพ 

เอกสาร/งานวิจัย 
(รายวิชากีฏวิทยา/ปกษีวิทยา) 

   - 

2.ดร.เบญจวรรณ   
   ยันตวิเศษภกัดี 

เอกสาร/งานวิจัย 
(รายวิชาพฤกษศาสตร) 

   ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตร (ปจจุบัน) 

3. ดร.นุชจรินทร   
   เพชรเกลี้ยง 

เอกสาร/งานวิจัย 
(รายวิชาสัตววิทยา) 

   อยูระหวางเตรียมผลงาน 

4. อาจารยอรนุช   
   สุขอนันต 

เอกสาร/งานวิจัย 
(รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน) 

   อยูระหวางเตรียมผลงาน 
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 2560-2563 )  

5. อาจารยสุธิน ี
    หีมย ิ

เอกสาร/งานวิจัย 
(รายวิชาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง) 

   อยูระหวางเตรียมผลงาน 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีการทําวิจัยทั้งใน
ระดับภายในหลักสูตร โดยไดรับงบสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ และหนวยงานภายนอก และมกีาร
นําเสนอผลงานวิจัยรวมถึงการตีพิมพบทความวิจัย จึงควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกทานพฒันาระดับคุณภาพของผลงานใหสูงข้ึนและนําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน  

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

ในปการศึกษา 2554 อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ไดลาศึกษาตอ และสําเร็จ
การศึกษากลับมาทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2562 โดยเปนอาจารย
ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสาขาวิชา 
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรใหดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งชวยสนับสนุนใหหลักสูตรมี
ความเขมแข็ง สงผลสัมฤทธิ์ตอนักศึกษา โดยนักศึกษาที่อยูภายใตการดูแลและทําวิจัยไดรับรางวัล
การนําเสนอผลงานในระดับชาติ ตามตัวบงชี้ที่  3.2 นอกจากนี้ ยังทําใหอัตราการคงอยูของ
หลักสูตรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 100 จากปการศึกษา 2562 ที่มีอัตราการคงอยู รอยละ 80 เปนเพราะ
อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง โดยไดมีการวางแผนและสํารวจภาระงาน พรอมติดตามผล ซึ่งในขณะนี้อยูใน
ระหวางการเตรียมผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2565 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        หลักสูตรมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราคงอยูครบท้ัง 
5 คน โดยมีอาจารยระดับปริญญาเอกที่ไดลาศึกษาตอกลับมาทํางานเมื่อป พ.ศ. 2562 คือ อาจารย 
ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ภายหลังจากกลับลาศึกษาตอไดรับการดูแลและแนะนําการทํางาน
ภายในหลักสูตรโดยระบบพี่เลี้ยง ซึ่งสามารถดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง รวมถึง อาจารยสุธินี หีมยิ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานซึ่งจะ
สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดโดยไมมีเงื่อนไขของการเปน
อาจารยประจําตามสัญญาอีกตอไป หลักสูตรจึงไดจัดสรรภาระงานตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติใหสอนในรายวิชาที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ หลักสูตรรวมกับคณะฯ 
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จัดสรรทุนเพ่ือไปทําเสนอผลงานทางวิชาการและทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 2 ทาน 
ไดรับรางวัลนําในการประชุมระดับชาติ  
        นอกจากนี้ การบริหารหลักสูตรยังมีผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่
มีตอการบริหารอยูในระดับมากกวา 4.00 แสดงใหเห็นวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานพึง
พอใจตอการจัดภาระงานสอน การจัดสรรทุน และการบริหารอ่ืน ๆ จึงทํางานไดอยางมีประสิทธิผล 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยูใน

ระดับไมนอยกวา 4.00 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เก่ียวของกับหลักสูตร สามารถนํามา

พัฒนาตนเองและนักศึกษาได และสอดคลองกับแผนพัฒนาอาจารย 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยารวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงาน
วิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความ
ชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
1. หลักสูตรไดประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ี
เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
อุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ือระบุ
ชวงเวลาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมี
ความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

● มีการประเมินกระบวนการ 
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบ

รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชา
ที่มีการบูรณาการองคความรูมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาการการการ
เรียนการสอนกับบริการวิชารการโดยใชรายวิชาสัตววิทยา เปนตน นอกจากนี้หลักสูตรได
วิเคราะหการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรไดวางงบประมาณไวโดย
เฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบ
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หลักสูตรบางครั้งไมเพียงพอ จึงไดมีการปรับเพ่ิม-ลด โดยขอจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
ไมประสงคจะใชงบประมาณในสวนนี้ในปนั้น ๆ และชดเชยใหในปถัดไป หรือขอเพ่ิมเติมจาก
คณะฯ เปนรายกรณีที่ไมสามารถจัดสรรเงินไดเพียงพอ สําหรับในปการศึกษา 2563 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรบางสวนไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ทําใหการพัฒนาตนเอง
ตองมีการยกเลิกไป 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตร
ตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2563 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูใน
ระดับมาก สามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 
2564 ในลําดับตอไป 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
1. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท นั้น 

หลักสูตรไดประชุมเพ่ือใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และได
ปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการ
นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุน
งบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองท้ังหมด ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีเปนรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานสอนขั้นต่ํา 15 ชั่วโมงตอสัปดาหซึ่งสงผลตอการทําวิจัย การ
เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการ ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอทางเลือกใหอาจารยที่
ตองการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยลดภาระงานสอนและงานอื่น ๆ แตตองแจงลวงหนา 1 
ภาคการศึกษาเพื่อใหสามารถจัดหาผูสอนทดแทนไดโดยไมกระทบตอการบริหารการสอน 
นอกจากนี้ ยังไดมีการเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อขอใหทางมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการจําแนกกลุมอาจารยตามความสามารถ เชน กลุมวิจัย กลุมการสอน 
และกลุมผสม โดยแตละกลุมจะมีภาระงานหลักที่มีเกณฑตางกัน แตจะตองปฏิบัติหนาท่ีตาม
พันธกิจโดยรวมเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเลือกทํางานได
ตรงตามความสามารถ ทางคณะฯ รับพิจารณาเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

         หลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารและดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว มีการ
จัดสรรภาระงานสอนตามความตองการ ทําใหไดรับผลการประเมินตนเองประจําปดานภาระงาน
สอนอยูในระดับ 5 ซึ่งเปนระดับสูงสุดทุกทาน สําหรับการพัฒนาตนเอง หลักสูตรรวมกับคณะฯ ได
จัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปการศึกษา 2563 จึงมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ จํานวน 2 ทาน ไดแก 
ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง และอาจารยสุธินี หีมยิ ดังนั้น การบริหารของหลักสูตรจึงทําใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองครบทุกดาน และเปนที่พึงพอใจ สงผลใหทํางานได
อยางมีความสุข ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยจึงอยูในคาระดับมากกวา 4.0  
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
หลักสูตรมีการบริหารตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผน

บริหารและดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว พิจารณาภาระงานสอน วิชาสอน การพัฒนางานวิจัย 
และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดสรรภาระงานสอนตามความตองการและความ
เชี่ยวชาญเพ่ือสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ สําหรับการพัฒนาตนเอง หลักสูตรรวมกับ
คณะฯ ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในกรณีท่ีไมเพียงพอ หลักสูตรและ
คณะฯ จะสมทบเพิ่มโดยพิจารณาอยางเหมาะสม ทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน
สามารถไปพัฒนาตนเองไดตามความตองการ ซึ่งในปการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงไดรางวัลการ
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอกจากนี้ ยังมีการกระจายความรับผิดชอบดานอาจารย
ที่ปรึกษาใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาอยางทั่วถึง ไมทําใหเกิดภาระแกคนใดคน
หนึ่งมากจนเกินไป โดยแบงเปน 1 ชั้นป ตอ 1 คน หมุนเวียนตอกันไป ดังนั้น การบริหารของ
หลักสูตรจึงทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองครบทุกดาน และเปนที่พึง
พอใจ สงผลตออัตราการคงอยูของอาจารยดีขึ้น โดยเฉพาะการบรรจุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยทําใหเกิดความมั่นคงทางอาชีพและเสถียรภาพของหลักสูตรในภาพรวม   

ทําใหความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
อยูในระดับมาก รวมถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เก่ียวของกับหลักสูตร 
สามารถนํามาพัฒนาตนเองและนักศึกษาได และสอดคลองกับแผนพัฒนาอาจารย 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย ระดับหลักสูตร 
4.1.3-2 รายงานการประชุม 
4.1.3-3 มคอ.3, 5 รายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริหารวิชาการ (องคประกอบที่ 5) 
4.1.3-4 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริการจัดการหลักสูตร  
            ปการศึกษา 2563 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2        คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา (I) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :       นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 0841950114 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2563 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน …5… คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน …2… คน ไดแก 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 

2 อาจารย ดร.เบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี 
 

คิดเปนรอยละ ...40....  เม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ ....5..... คะแนน รายละเอียดการ
คํานวณดังตอไปนี้ 
 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ (รอยละ) 40
 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

X 100 

 

  รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ไดคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40

รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีไดคะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 5

 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.1-1 มคอ.2 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.1 รอยละของอาจารยรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40 
5 คะแนน 

รอยละ 40 
5 คะแนน 

รอยละ 40 
5 คะแนน 

บรรล ุ
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4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5  คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คน ไดแก    
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 นายคทาวุธ ไชยเทพ 
 

คิดเปนรอยละ....20.....  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ ...1.67...... คะแนน รายละเอียด
การคาํนวณดังตอไปนี้ 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 1

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ (รอยละ) 20
 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

รอยละของอาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 20

รอยละของอาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 60

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 1.67
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.2-1 มคอ.2 

 

  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

 

  รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 20 
1.67 

คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 

คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 

คะแนน 

บรรล ุ
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 6 เรื่อง มีผลรวมถวง
น้ําหนัก 1.6  คิดเปนรอยละ 32 คิดเปน 5 คะแนน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จํานวน  6  .เรื่อง  

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เทากับ รอยละ 40  คะแนนที่ไดเทากับ  5  คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี ้
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร   
 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ (รอยละ) 40
 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

  ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

X 100 

 

  รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย 40

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5
20

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 5
 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารย 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคณุภาพผลงานทางวิชาการ 
เกณฑการประเมินตามคูมือ 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 
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- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว ไดแก 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
● ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
● กรณีศึกษา 
● ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟตแวร 
● พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ

เดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

6 
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

0.20 

7 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 
10 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

ที ่ ขอมูลพืน้ฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย 

ตนสังกัดอาจารย 
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันที่เผยแพรผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

1. ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ  
   (1. และ 2.) 
2. ดร.นุชจรินทร  
   เพชรเกลี้ยง (3.-5.) 
3. อาจารยสุธินี หีมยิ  
   (3. และ 4.) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

1. ความหลากชนิดและความชุกชุมของมด
ในปาเสม็ด 
2. ความหลากชนิดของแมลงในลําธาร
น้ําตกยาโรย จังหวัดสตูล 
3. นกชายเลนและความหนาแนนของสัตว
หนาดินทะเลบริเวณชายฝง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 
4. ความหลากหลายของมอลลัสกบริเวณ
ชายฝง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
5. ลักษณะแหลงอาศัยตามธรรมชาติของ
เตากระอานBatagur affinis (Cantor, 
1847) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

2 เมษายน 
2564 
2 เมษายน  
2564 
18 พฤษภาคม  
2564 
 
18 พฤษภาคม  
2564 
2 เมษายน 
2564 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

0.40 

    

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร      

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

0.60 
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ประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

4 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 

0.80 

    

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2562 

1.00 

1. ดร.เบญจวรรณ  
   ยันตวิเศษภักดี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

Molecular Diversity of Halophilic 
Fungi Isolated from Mangroves 
Ecosystem of Mianihor, 
Balochistan, Pakistan 

1 ตุลาคม 2563 

-ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00     

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบ
ใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00     
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- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.00 

    

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00     

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว ไดแก 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา

นโยบายสาธารณะ 
● ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
● กรณีศึกษา 
● ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟตแวร 
● พจนานุกรม สารานุกรม 

นามานุกรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน 

1.00 

    

คุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 
- งานสรางสรรค ท่ีมีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนกิส Online      

0.20 
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7 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับสถาบัน 

0.40 
    

8 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ 

0.60 
    

9 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.80 
    

10 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 
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สรุปคะแนนผลรวมถวงน้ําหนัก  
ลําดับ คานํ้าหนัก จํานวนผลงาน คะแนน

1 0.20 5.00 1

2 0.40 0.00 0

3 0.60 0.00 0

4 0.80 0.00 0

5 1.00 1.00 1

6 2รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 40 
5 คะแนน 

รอยละ 32 
5 คะแนน 

รอยละ 40 
5 คะแนน 

บรรล ุ
 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย 
(5+1.67+5)/3 

3.5  
คะแนน 

3.89 
คะแนน 

3.89 
คะแนน 

บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3         ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :       นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 084950114 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศกึษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.3.1 อตัราการคงอยูของอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 
ทาน ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ใชสําหรับการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2561 - 2563 อัตราการคงอยู รอยละ …100… 
ดังนี้ 

ลําดับ ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
1 นางสาวเบญจวรรณ 

 ยันตวิเศษภักดี 
นางนุชจรินทร  
เพชรเกลี้ยง 

นางนุชจรินทร  
เพชรเกลี้ยง 

2 นางอรนุช สุขอนันต นางอรนุช สุขอนันต นางอรนุช สุขอนันต 
3 นางสายใจ  วัฒนเสน นางสาวเบญจวรรณ 

 ยันตวิเศษภักดี 
นางสาวเบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 

4 นายคทาวุธ ไชยเทพ นายคทาวุธ ไชยเทพ นายคทาวุธ ไชยเทพ 
5 นางสาวสุธินี หีมย ิ นางสาวสุธินี หีมย ิ นางสาวสุธินี หีมย ิ

รอยละอตัราการคงอยู 100 80 100 
 

 

หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 

0

100

200

2 5 6 1 2 5 62 2 5 63

แนวโน ม อัตร าการคง อ ยู ข องอาจารย ในหลักสูตร
อัตราการคงอยูรอยละ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 38 

 

        จากแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแสดงใหเห็นวาแนวโนมมี
ลักษณะที่ดีข้ึนกวาป 2562 ที่แนวโนมการคงอยูลดลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจาก อาจารย ดร.สายใจ วัฒนเสน เปน อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ซึ่งจบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเขามาแทน โดยการทดแทนนี้ พิจารณาจากความเหมาะสมดาน
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติของ อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ที่ตรงกับความ
ตองการของหลักสูตร ซึ่งจะทําใหแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความเขมแข็งทางวิชาการ
มากขึ้น 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 มคอ.2 
4.3.1-2 คาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีความพึงพอใจตอกระบวนการทํางานโดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 4.0 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเพ่ือหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการ
ประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง ทําใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน  
การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ  การ
บริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาที่ การจัดทํา มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอนมีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษา ดังนี ้

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 3.94 เพ่ิมข้ึน  

(ปการศึกษา 2560 3.71) 
2562 4.48 เพ่ิมขึ้น 
2563 4.50 เพ่ิมขึ้น 
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หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท้ัง 5 คน ที่ไดทําหนาที่ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 

สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2563 
หัวขอ แนวโนม 

อัตราการคงอยูของอาจารยในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 

      จากกราฟแสดงแนวโนมความพึงพอใจของอาจารย จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการบริหาร
หลักสูตรมีแนวโนมความพึงพอใจสูงขึ้นทุกป (สัมประสิทธิ์ = 0.28 = มีแนวโนมเปนบวก) แสดงใหเห็น
ถึงขั้นตอนการบริหารที่ตอบสนองตอการทํางานตามกิจกรรมตาง ๆ และสงเสริมใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอยางมีความสุข 
และถึงแมวาการบริหารหลักสูตรในปจจุบันจะมีแนวโนมความพึงพอใจที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง แต
หลักสูตรจะไมหยุดน่ิง ยังคงมีความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นตอ ๆ ไป  

● ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง (ถามี) 
หลักสูตรมีการดําเนินงานภายใตหลักการบริหารที่อาศัยการทํางานรวมกันของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีการวางแผนและประชุมเพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงาน มีการปรับปรุงและ
แกไขการดําเนินงานเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทํางานไดอยางมีความสุข ซึ่ง
จะเห็นไดจากผลงานของอาจารยที่ไดรับรางวัลนําเสนอในระดับชาติ  
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 แบบประเมินความพึงพอใจปการศึกษา 2563 

 
 

y = 0.28x + 3.7467
R² = 0.7768

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

2 5 6 1 2 5 6 2 2 56 3

แนว โน มความ พึงพอใจของอาจารย
ผลการประเมิน เชิงเสน (ผลการประเมิน) เชิงเสน (ผลการประเมิน)
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  
 

   ปการศึกษาที่รับเขา 
   จํานวนนักศกึษาคงอยู (คน(รอยละ)) 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

2559 (รับเขา 40 คน) 24 (60.00) 23 (57.50) 23 (57.50) 22 (55.00) 22 (55.00) 
2560 (รับเขา 51 คน)  32 (62.75) 30 (58.82) 30 (58.82) 30 (58.82) 
2561 (รับเขา 39 คน)   30 (76.92) 29 (74.36) 28 (71.79) 
2562 (รับเขา 47 คน)    44 (93.62) 41 (87.23) 
2563 (รับเขา 36 คน)     26 (72.22) 

รวม 24 (60.00) 55 (60.44) 83 (63.85) 125 (70.62) 147 (69.01) 
 
 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษาที่รับเขาของหลักสูตรชีววิทยามีแนวโนมในภาพรวม

เปนไปตามแผนรับนักศึกษามาอยางตอเนื่อง แตจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2563 ลดลง

ประมาณรอยละ 10 จากแผนรับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  จํานวนประชากรในชวงวัยนี้ลดลง ทุก

มหาวิทยาลัยประสบกับปญหาจํานวนนักศึกษารับเขาลดลง นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น และมีการ

เปดหลักสูตรใหมที่หลากหลาย ประกอบกับเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ ผูปกครองมีรายไดนอยลง กลุมนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใตซึ่งเปนกลุมหลัก สมัคร

เขาเรียนและมีสิทธิ์มารายงานตัวแลวแตไมมารายงานตัว หรือรายงานตัวแลวแตเลือกไปศึกษาใน

สถาบันการศึกษาใกลบานเพ่ือประหยัดคาใชจายและเฝาระวังโรค และชวงเวลาที่มีการระบาดตรงกับ

การรับสมัครรอบที่ 2 ประเภทรอบกลุมภาคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต ซึ่งเปน

รอบที่หลักสูตรเคยรับนักศึกษามากที่สุด เดิมเปดใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ได ตองปรับรูปแบบเปนสมัครออนไลนผานเว็บไซตรับสมัคร นักศึกษาอาจเตรียมความพรอมในการ

สมัครออนไลนไมทัน  ทําใหจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนจริงเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรกนอยลง ทั้งนี้

สาเหตุหลัก ไดแก ความตองการของผูปกครอง ความสะดวกในการเดินทาง และทุนทรัพย โดย

นักศึกษาสวนใหญกูยืมจากกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล ที่อาจไดรับไมตอเนื่องทําให

นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพยในการศึกษา ตองพักการเรียนเพ่ือไปหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม โดยปจจุบัน มี

จํานวนนักศึกษาที่ขอทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 80% ของจํานวนนักศึกษาในแตละรุน 
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3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดย
เริ่มตนจากปการศึกษาที่ใชหลักสูตร) 
 
 

ชั้นปท่ี 

จํานวนนักศึกษา (คน(รอยละ)) 
ปการศึกษา 

2559 
(รับเขา 40 คน) 

ปการศึกษา 
2560 

(รับเขา 51 คน) 

ปการศึกษา 
2561 

(รับเขา 39 คน) 

ปการศึกษา 
2562 

(รับเขา 47 คน) 

ปการศึกษา 
2563 

(รับเขา 36 คน) 

1 24 (60.00) 32 (62.75) 30 (76.92) 44 (93.62) 26 (72.22) 
2 23 (95.83) 30 (93.75) 29 (96.67) 41 (93.18)  
3 23 (100.00) 30 (100.00) 28 (96.55)   
4 22 (95.65) 30 (100.00)    
5 -     

รอยละของนักศึกษา 
ที่สอบผานตามแผน
กําหนดการศึกษา 

18 (81.81) 30 (100.00) 28 (96.55) 41 (93.18) 26 (72.22) 

 

4. อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา แมจะลดลงจากปการศึกษา 2562 แตใน

ภาพรวมยอนหลัง 5 ป ยังคงมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
จํานวนนักศึกษา 

รอยละของการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
ปการศึกษา 

2562 
ปการศึกษา 

2563 
นักศึกษาช้ันปที่  1 ท่ีเรียน
ตอชั้นปที่ 2 

95.83 93.75 96.67 93.18 100 

นักศึกษาช้ันปที่  2 ท่ีเรียน
ตอชั้นปที่ 3 

100 100 96.55 100 - 

นักศึกษาช้ันปที่  3 ท่ีเรียน
ตอชั้นปที่ 4 

95.65 100 100 - - 

 

5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)    ……16… คน 

5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร          ……-…… คน 

5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร                  ……16… คน 

5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร                 ……14… คน 

      (คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน จํานวน 11 คน) 

5.4 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)                         ……-…… คน 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

  คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเขาในรุนนั้น (51 คน) [(16/51)x100] 

คิดเปน รอยละ 31.37  เม่ือคาํนวณจากจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนจริงในภาคการศึกษาแรก (35 คน) 

[(16/35)x100] คิดเปน รอยละ 45.71 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสําเร็จการศึกษายอนหลัง 5 ป 

พบวา ยังคงมีแนวโนมดีขึ้น ตามรายละเอียดในตัวบงชี้ 3.3 

6.2 ขอสังเกตเก่ียวกับปจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 

     1) จํานวนนักศึกษาลาออก โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ในปการศึกษา 2560 ที่ยังไมมี
ระบบ clearing house และมหาวิทยาลัยเปดเรียนกอนมหาวิทยาลัยอื่น 2-4 สัปดาห ทําใหนักศึกษา
ยายไปเรียนสถานศึกษาอ่ืนที่ประกาศผลการคัดเลือกหลังจากมหาวิทยาลัยเปดภาคเรียนไปแลว  
 2) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ เนื่องจากรายงานตัวแลวไมเขาเรียน และบางสวนมีผลการเรียน
ต่ํากวาเกณฑ  
 3) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย ทําใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 4) ผลกระทบจากปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับใหนักศึกษา
ใหมเลือกวิชาบังคับเลือกในหมวดการศึกษาทั่วไปพรอมชั้นปอ่ืนๆที่เลือกเปนวิชาเลือกทั่วไป ทําให
นักศึกษาบางคนท่ีไมคุนเคยระบบการลงทะเบียนไมสามารถลงทะเบียนเรียนในระบบไดทัน และบาง
วิชามีรายวิชาตอเนื่อง สงผลใหการลงทะเบียนเรียนไมเปนตามแผนตั้งแตป 1 อาจารยที่ปรึกษาไดดูแล
เปนรายบุคคล ทําใหสามารถปรับมาเรียนตามแผนได แตยังกระทบกับวิชาแคลคูลัสและเคมีที่มี
นักศึกษาบางสวนตองลงเรียนซ้ําหรือเปนวิชาตอเนื่อง ทําใหตกคางถึงภาคฤดูรอน การควบคุมดูแล
การใหคําปรึกษาวิชาการและการใชชีวิตอยางใกลชิดทําใหสามารถติดตาม แนะนํา แกปญหา และ
วางแผนการเรียน ประสานกับหลักสูตรคณิตศาสตร และเคมี ใหจัดติวกอนสอบและเปดภาคฤดูรอน
ใหนักศึกษา จึงไมมีนักศึกษาตกออก และสามารถสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 มากขึ้น ยัง
ตกคางเพียง 3 คน ในวิชาแคลคูลัส 2 ที่ตองลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 

5) หลักสูตรสามารถแกปญหาการสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตรเนื่องจาก
การตกคางในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยามาอยางตอเนื่อง สามารถเรงรัดใหนักศึกษาพัฒนาโครงรางได
จากการปรับปรุงหลักสูตรใหมีรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยาตอเนื่องกับรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา สงผล
ใหนักศึกษาสอบโครงรางผานมากกวารอยละ 90 ในชั้นปที่ 3 สามารถทําวิจัยไดตั้งแตภาคฤดูรอน แต
ดวยสถานการณโควิดทําใหไมสามารถทําวิจัยได แตหลักสูตรไดวางแผนขออนุญาตใหสลับกันใชงาน
หองปฏิบัติการเพ่ือหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ มีการติดตามของอาจารยที่ปรึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง ทําให
สามารถดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาตามเวลาที่กําหนดถึงรอยละ 93.75  และ
ยังคงใชมาตรการสงเสริมนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการและมีบทความสืบเนื่องจากงานประชุม 
แมจะมีสถานการณโควิด-19 งานประชุมวิชาการมีการเลื่อนเวลาจัดกิจกรรม หรือปรับเปนแบบ
ออนไลน ทําใหนักศึกษาเขียนผลงานวิชาการและไปนําเสนอไดหลังจากสงเลมวิจัยแลว ซึ่งผลงาน
นักศึกษารวมกับอาจารยไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติจํานวน 2 รางวัล 

6) การพัฒนาสมรรถนะแตละดานของนักศึกษาแตละชั้นปตามแผนงานของหลักสูตร ใน
โครงการที่จัดข้ึนทําใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นําไปใชในการเรียน การทําวิจัย 
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และการใชชีวิต สงผลใหผลการเรียนดีข้ึน มีนักศึกษาตกคางนอยลง และผลงานวิจัยมีมาตรฐาน
สามารถนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติได รวมทั้งสามารถบูรณาการรวมกับงานวิจัยของ
อาจารยเพ่ือบริการวิชาการแกชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวสุธินี หีมย ิ  โทรศัพท  : 0950363618 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง โทรศัพท  : 0894642827 
การจัดเก็บขอมูล :        ปการศึกษา 2563 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 

ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
      จากผลการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนการรับสมัคร TCAS ครั้งที่ 2 หลักสูตร
ชีววิทยาไดดําเนินการปรับแผนการรับนักศึกษา ทั้งการเพ่ิมจํานวนและประเภทโควตา โดยฉพาะการ
ปรับแผนรับรอบ 2 ใหมากที่สุด และมีการประชาสัมพันธหลักสูตรหลากหลายชองทางมากขึ้น ไมวา
จะเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร เชน road show ในสถานศึกษาโดยหลักสูตรวิชารวมกับคณะ 
การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยศิษยเกาของโรงเรียนที่เปนนักศึกษาของหลักสูตร การปรับปรุงเว็บไซต
ของหลักสูตรวิชาเพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ เปนตน สงผลใหมีจํานวนผูรายงานตัวตามจํานวนแผนรับ ดังนั้นในปการศึกษา 2563 
หลักสูตรชีววิทยาไดใชกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้
      1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 40 คน โดยมีคุณสมบัติผูเขารับ
การศกึษา ดังนี้คือ  

      - ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
  - มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด  
    การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา  

2. ในการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2563 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบและกลไก คือ กอนจะรับสมัครจะมีการขอแผนรับนักศึกษา
แรกเขาจากหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดแผนรับและคุณสมบัติของนักศึกษาให
สอดคลองตามที่ระบุไวในหลักสูตร แลวสงแผนรับของหลักสูตรไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมและนําแผนรับที่ ได เขาพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
หลังจากนั้นดําเนินการรับสมัครในระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 
2563  
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รอบรับสมัครเขาระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 2563 ของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดเปดรับดังนี ้

- รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  
- รอบที่ 2 รอบโควตา (โควตาครูแนะแนว โควตาสมาพันธโรงเรียน โควตาคณะ โควตาเรียนดี 
และกลุมภาคี) 
- รอบที่ 3 รอบรับตรงรวมกัน (Admission 1) 
- รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission 2) 

      - รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ 
 

       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมกับหลักสูตรชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดนําผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2562 มาประกอบการวางแผนใน
การรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 คือ การปรับสัดสวนการรับนักศึกษาใหมีจํานวนมากกวาแผนรับ 
โดยเผื่ออัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดสวนรอยละ 10-30 ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษา
มากกวาแผนรับไดเริ่มตนขึ้นตั้งแตข้ันตอนการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไปจนถึงการ
ประกาศผูมีสิทธิ์ รายงานตัว โดยการรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 นีไ้ดวางแผนเขารวมการรับสมัคร
ทุกรอบการรับสมัคร TCAS ตั้งแตรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 โดยหลักสูตรมีการกําหนดสัดสวนการรับสมัคร
ในรอบ 2 ใหมากที่สุด และกระจายแผนรับที่เหลืออ่ืนๆ ตามแนวทางที่ TCAS กําหนดมาให  

หลักสูตรชีววิทยาไดมีการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางในการรับสมัครนักศึกษาในป
การศึกษา 2563 โดยการปรับลดรอบการคืนสิทธิ์ใหนอยลง วางแผนประชาสัมพันธ รวมถึงการนํา
สถิติจากปการศึกษากอนหนามารวมพิจารณา เพ่ือจัดสรรจํานวนการรับสมัคร เปนตน ซึ่งทาง
หลักสูตรไดจัดทําสถิติเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ถึง 2562 พบวามีจํานวน
นักศึกษาที่มาจากระบบภาคีมากที่สุด ดังนั้นในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจึงลดจํานวนจากรอบ 
Port (1) ลง และเนนเพ่ิมจํานวนการรับในรอบภาคีมากขึ้น (รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยาครั้ง
ที่ 1/2563) นอกจากนี้จะตองมีประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใหมากขึ้น ทั้งการ road show การ
ปรับปรุงเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาใน
ประเภทตาง ๆ 
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2560 ไมมีการรับ Port โควตา 5 + 
ภาคี 25 

  รับเพิ่ม 14 + 7 
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2561 
ใช 

TCAS 
ครั้งแรก 

- 0 4 4 11 11 17 17 7 7 40 39 

 
รอบ1/1 
(Port) 

รอบ 2 
(โควตา) 

รอบ 3 รับตรง 
รอบ 4 

Admission 

รอบ 5 (รับตรงอิสระ) 
+ 

รอบ 6 แจงเพิ่มเติม 
  

2562 
TCAS 8 6 27 22 2 5 1 1 2(+10

) 13 40 47 

 รอบ1 (Port) 
รอบ 2 

(โควตา) 

รอบ 3 รับตรง 
(Admission 

1) 

รอบ 4 Admission
(Admission 2) 

รอบ 5 (รับตรงอิสระ) รวมทั้งหมด 

2563 
TCAS 

16  16  4  4  -  40  

 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
        ปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 เพื่อพิจารณา
แผนการรับสมัครและดําเนินการตามระบบและกลไกรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรตามชองทางตาง ๆ ไดแก  
        - การประชาสัมพันธทางเพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” เพื่อแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การรับสมัครและตอบขอซักถามตาง ๆ  
         - การประชาสัมพันธรวมกับคณะในโครงการ Road Show ใหกับโรงเรียนเปาหมายพรอมรับ
สมัคร ณ พื้นที่ที่ลงดําเนินการโดยศษิยเกาของโรงเรียนที่เปนนักศึกษาของหลักสูตร 

- การประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House ที่มีการจัดกิจกรรม
และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร 

- การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยอาศัยศิษยเกาของโรงเรียนซึ่งเปนนักศึกษาปจจุบันของหลักสูตร 
ไดกลับไปประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางกิจกรรมของโรงเรียน โดยการแนะแนวและใหคําแนะนํารุน
นองของโรงเรียน 

- การประชาสัมพันธผานเพจ “ชีววิทยา SKRU” ของหลักสูตรชีววิทยา ที่มีการแจงขาวสาร
การรับสมัคร และมีการเผยแพรการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 

- เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ ตอบคําถาม แจงขาวสาร ผาน Line OPENCHAT “TCAS63 
SKRU”  
          นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดจัดทําแผนพับซึ่งอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของ
หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา จัดทําโปสเตอรซึ่ง
นําเสนอกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร รวมถึงการจัดทําคลิปวิดีโอของบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานที่เผยแพรผานหลายชองทางเพ่ือเปนแรงจูงใจ  
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          จากนั้นทางหลักสูตรไดดําเนินการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2563 ตามแผนที่วางไว 
ผานขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมี
ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นดังนี้ 1. บุคลิกภาพ 2. 
การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง ซึ่งในแตละรอบของการ
รับนักศึกษามีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปรึกษาถึงจํานวนนักศึกษาที่จะรับเพ่ิมใน
รอบตอไป ซึ่งจะทําใหหลักสูตรมีโอกาสรับนักศึกษามากยิ่งข้ึนเปนการแกไขปญหาจํานวนนักศึกษาที่
หายไปหลังเปดภาคเรียน  
           ผลการรับนักศึกษา พบวามีนักศึกษาเขามารายงานตัว จํานวน 36 คน ดังนี ้
 

วิธีการรับของหลกัสูตรชีววิทยา 
2563 

แผนรับ 
 (คน) 

จํานวนนักศึกษา 
รายงานตัว (คน) 

รอบที ่1 การรบัดวย Portfolio  16 7 
รอบที ่2 รอบโควตา  
(โควตาครูแนะแนว โควตาสมาพันธโรงเรยีน โควตาคณะ 
โควตาเรียนดี และรอบกลุมภาค)ี 

16 15 

รอบที ่3 รอบรับตรงรวมกัน (Admission 1) 4 4 
รอบที ่4 รอบแอดมิชชั่น (Admission 2) 4 4 
รอบที ่5 รอบรับตรงอิสระ - 6 

 

 มีการประเมินกระบวนการ 
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวา ปการศึกษา 
2563 แมวากระบวนการรับนักศึกษาไดมีการปรับสัดสวนการรับเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการรับรอบ 2 
ที่เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 30 พรอมทั้งไดมีการเพ่ิมโควตาเรียน แตกลับมีนักศึกษาแรกเขาท้ังสิ้น 
จํานวน 36 คน ซึ่งนอยกวาแผนรับรอยละ 10 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1. การรับนักศึกษาใหมป 2563 ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สงผลใหการรับรอบ 2 ประเภทรอบกลุมภาคีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต ซึ่งเดิมเปดใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองที่
มหาวิทยาลัยได ตองปรับรูปแบบเปนสมัครออนไลนผานเว็บไซตรับสมัคร 

2. ในปการศึกษานี้จํานวนนักเรียนท่ีนอยลง เนื่องจากคานิยมของนักเรียน และการมีหลักสูตร
ใหมเพ่ิมมากขึ้น สงผลตอการเลือกเรียน โดยเมื่อมีทางเลือกมากขึ้นนักศึกษาสวนหนึ่งจะสมัครสาขาที่
ตองการมากท่ีสุดในมหาวิทยาลัยใหญกอน และจะลงสมัครรอบทายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเม่ือพลาด
จากรอบกอนหนา หากหลักสูตรปรับแผนเพ่ิมจํานวนรับรอบหลังมากขึ้น มีความเปนไปไดสูงในการรับ
นักศึกษาไดตามแผน 

3. การใชงานระบบการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบการสมัครอยางเรงดวนในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหการ
สื่อสารทําไดยากขึ้นเนื่องจากนักเรียนตองอยูบาน หามเดินทาง อาจจะไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตจึง
ประสานกับมหาวิทยาลัยไดยาก ทําใหตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยใกลบานแทน 
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เมื่อพิจารณารวมกับผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตอระบบการรับนักศึกษา 
แมคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยลงกวาปที่ผานมา แตพบวานักศึกษายังคงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(4.13) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการสมัครใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทํา
ใหตองปรับตัวกับวิถีปกติใหม ตองเตรียมอุปกรณสื่อสาร สัญญาณอินเตอรเน็ตใหพรอมใชงาน ซึ่ง
นักศึกษาบางสวนยังไมคุนเคยกับการใชงานระบบ TCAS จึงประเมินวามีความยุงยากซับซอน 

 

ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 
1. การกําหนดคุณสมบัติผู มีสิทธิ์เขาศึกษามีความเหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร เชน ความรูพ้ืน
ฐานตางๆ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปน 

4.31 (มาก) 
 

4.14 (มาก) 4.04 (มาก) 

2. หลักเกณฑ การคัดเลือกเจ าศึกษามีความเหมาะสม 
เช่ือถือได โปรงใส และเปนธรรม 

4.34 (มาก) 4.19 (มาก) 4.17 (มาก) 

3. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม 4.22 (มาก) 4.14 (มาก) 4.21 (มาก) 
4. มีการประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางท่ัวถึง 4.13 (มาก) 4.14 (มาก) 4.17 (มาก) 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรง

เวลา และเทีย่งธรรม 
4.13 (มาก) 4.42 (มาก) 4.08 (มาก) 

6 การกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดย
พิจารณาความตองการของตลาด และความพรอมของ
อาจารย 

4.28 (มาก) 4.16 (มาก) 4.13 (มาก) 

7. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาเพ่ือให
นักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียน
ในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

4.28 (มาก) 4.26 (มาก) 4.08 (มาก) 

 เฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอตอระบบการรับนักศึกษา 4.24 (มาก) 4.21 (มาก) 4.13 (มาก) 

 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       จากผลการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา พบวา มีกระบวนการที่ดีตอเนื่องมาจากปกอน 
นักศึกษารับเขาสวนใหญมาจากรอบท่ี 2 หลักสูตรชีววิทยาจึงปรับแผนการรับนักศึกษา ทั้งการเพิ่ม
จํานวนและประเภทโควตา โดยฉพาะการปรับแผนรับรอบ 2 ใหมากที่สุด และมีการประชาสัมพันธ
หลักสูตรหลากหลายชองทางมากข้ึน ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร เชน road show ใน
สถานศึกษาโดยหลักสูตรวิชารวมกับคณะ การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยศิษยเกาของโรงเรียนที่เปน
นักศึกษาของหลักสูตร การปรับปรุงเว็บไซตของหลักสูตรวิชาเพ่ือประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร 
กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน เพ่ือใหมีจํานวนผูรายงานตัวตามจํานวน
แผนรับ ในปการศึกษาตอไปควรปรับแผนรับนักศึกษาใหรอบที่ 2 มากที่สุด แตใหเพ่ิมจํานวนในแผน
รับรอบหลังดวย เนื่องจากผูสมัครมีทางเลือกมากขึ้นโอกาสที่จะเลือกรอบหลังจึงเพ่ิมข้ึนดวย  
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพิจารณาผลการประเมินการรับนักศึกษาแลวมีความเห็นรวมกัน
วา ในปการศึกษา 2564 ควรมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใหมากขึ้น เชน 
       กิจกรรมสรางแรงจูงใจใหมารายงานตัวในชวงเวลาที่มีการสอบสัมภาษณ จากรุนพี่หรือรุนพ่ีรุน
นองโรงเรียน ในลักษณะของ “Freshy Buddy”  
       การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกนักเรียนในโรงเรียนในทองถิ่นซึ่งมีศิษยเกาของหลักสูตรเปน
ครูผูสอนอยูในโรงเรียนหรือโรงเรียนท่ีมีศิษยเกามาเรียนตอในหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันรวม
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ถายทอดความรูจากการเรียนในหลักสูตรและรวมดําเนินกิจกรรม ตลอดจนสาธิตการผลิตสื่อการสอน
ทางชีววิทยา ซึ่งนอกจากจะเปนการบริการวิชาการ และสรางเครือขายกับโรงเรียนในทองถิ่น แลวยัง
เปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนไดตัดสินใจเลือกเขามาเรียนในหลักสูตรชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น 

สําหรับปญหาการแพรระบาดของของโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอกระบวนการรับสมัคร 
การสอบสัมภาษณ การรายงานตัว ดังนั้นสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับ 
หลักสูตรชีววิทยา และคณะ ควรมีการปรับแผนการดําเนินงานในรูปแบบออนไลนในทุกขั้นตอน ทั้ง
การรับสมัครในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซตการรับสมัคร การสอบสัมภาษณในรูปแบบออนไลน ใน
วันหยุดราชการเพ่ือไมใหกระทบตอเวลาเรียนของนักเรียนในวันสัมภาษณ โดยใหผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณเขารวมกลุมไลนที่มีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการสอบสัมภาษณรวมอยูในกลุม 
ผูสมัครสง portfolio เปนรูปแบบไฟลใหกรรมการสอบพิจารณาผานทางระบบการสมัครและกลุมไลน 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเดินทางขามจังหวัด นอกจากนี้ควรมีการปรับรูปแบบการรายงานตัวนักศึกษา
ใหมจากเดิมที่ตองเดินทางมายื่นเอกสารดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเปนการสงเอกสารหลักฐาน
ทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัย 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
       จากผลการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ปญหาที่พบคือจํานวน
นักศึกษาที่รับเขาต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาในป
การศึกษานี้ โดยการปรับสัดสวนการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง และ
เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธเชิงรุก เชน การสงตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรกลับไปประชาสัมพันธ
หลักสูตรแกรุนนองในโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษามา ทําใหไดจํานวนผูสมัครเพ่ิมขึ้นมา แตดวย
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 อาจทําใหขั้นตอนการสมัคร การสื่อสาร รูปแบบการรายงานตัว
เปลี่ยนแปลงไป และปญหาทางเศรษฐกิจ สงผลใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกมารายงานตัวนอยลง 
แมผลการรับนักศึกษาในปการศึกษานีจ้ะต่ํากวาเปาหมาย แตแนวโนมในภาพรวมยังไมไดลดลง  
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           ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษายังคงอยูในระดับมาก 
(4.13) มาอยางตอเนื่อง จากการสัมภาษณนักศึกษาสวนที่พึงพอใจนอยลงมาจากการที่ตองปรับตัวกับ
วิถีปกติใหม ทําใหตองมีเครื่องมือสื่อสารเพ่ิมเติม มีสัญญาณอินเตอรเน็ต  

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

       จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง และมีจํานวนนักศึกษา
รับเขาคอนขางคงที่ เปนไปตามแผนรับของหลักสูตร ทําใหคณาจารยจากสาขาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเขามาศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานของหลักสูตรชีววิทยา เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งหนวยงานสนใจจะนํากระบวนการ
รับนักศึกษาจากการประชาสัมพันธเชิงรุกของหลักสูตรไปใชในการรับนักศึกษาในปตอไป  
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        การดําเนินการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 ในสวนของนักศึกษาแรกเขาต่ํากวาแผนรับ
นักศึกษา 10% แตในภาพรวมยอนหลังไมมีแนวโนมลดลง ควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให
สอดคลองกับสถานการณและทรัพยากรการสื่อสารของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาได
ตามแผน นักศกึษามีความพึงพอใจตอระบบการรับนักศึกษาในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 ตาม
เปาหมายทีว่างไวมาอยางตอเนื่อง 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1.1-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศกึษา 2563 
3.1.1-3 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
3.1.1-4 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
3.1.1-5 รายงานสถิตินักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563 
 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนไดตลอดหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 

4.00  
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
        ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาชีววิทยามีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ
นักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) โดยมี
กลไก ดังนี้ 
       1. ประชุมวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน จาก
การวิเคราะหปญหานักศึกษาเรียนไมตรงตามแผนเนื่องจากตกคาง จึงเห็นควรปรับพื้นฐานในรายวิชา
แคลคูลัส เคมี และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหลักสูตรไดกําหนดใหมีเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน
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ในสาขาชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตร โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ  
เปนตน 

2. หลักสูตรจัดตารางการเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหม ทั้งดานวิชาการในโครงการเรียน
ปรับพ้ืนฐานในกลุมวิชาที่กําหนด ดานความพรอมในการเรียนออนไลนและการเรียนการสอนของ
หลักสูตรชีววิทยา ดานชีวิตความเปนอยูในมหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมปฐมนิเทศ พบอาจารยที่ปรึกษา 
และรุนพ่ี 

3. คณะกรรมการหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหสามารถเรียนไดตลอดหลักสูตร 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
        นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิชาชีววิทยาไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรรวมกับคณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการโดยเรียนเสริม
รายวิชาแคลคูลัส เคมี และภาษาอังกฤษ กอนเปดภาคเรียน ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานพื้นฐานทางวิชาการใหกับนักศึกษาใหม ในกลุมวิชาที่หลักสูตรได
ประชุมเพ่ือพิจารณามาแลว และระหวางเรียนหลักสูตรไดรวมมือกับหลักสูตรคณิตศาสตรและเคมีจัด
โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบในแตละภาคการศึกษาซึ่งจัด 3 รอบ ในระหวางวันที่ 16-20 
พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25-29 มกราคม 2564 และ 15-19 มีนาคม 2564 
                นอกจากนี้ยั้งใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคาร
เรียนและภัยธรรมชาติ ซึ่งจัดโดยคณะ และไดเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตราย
ตาง ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจาก
สารเคมี เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได 
             2. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
                หลักสูตรรวมกับคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  ผูปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุนพี่  ซึ่งสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรบัทราบ ใน
สวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในหลักสูตร  และอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให
ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  โครงการกาวแรกสูประตูคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดพรอมกับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แนะแนวทางในการใช
ชีวิตของนักศึกษาใหม  รวมท้ังขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีนักศึกษาควรทราบ  เชน  กองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบ
ขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม รวมถึงสรางความคุนเคยกับบุคลากรในคณะและหลักสูตร โดย
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หลักสูตรชีววิทยาไดนัดพบนักศึกษาใหม และอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตร เมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 
           3. กิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง อาจารย และศิษยเกา และกิจกรรม
อ่ืนๆ 
              หลักสูตรตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข ระหวาง
เรียนจึงสงเสริมใหมีกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาใหมปรับตัว เรียนรูอยางตอเนื่อง จึงใหรวมกิจกรรม 
           - กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนองในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน การประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563  
           - กิจกรรมแขงขันกีฬา “ใบสีทองเกมส” ระหวางวันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และรุนพ่ี ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทํางาน
เปนทีมไดซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษา  
           - กิจกรรมรับนองป 1 สงพ่ีฝกงาน ในกิจกรรมชีวะสัมพันธสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินใต เพ่ือ
ประชุมระดมความคิดเห็นในการใหคําปรึกษา การจัดการเรียนการสอน ระหวางอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยผูสอนทุกทานในหลักสูตรกับนักศึกษาทุกชั้นป รวมถึงการแนะแนวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
และสรางแรงจูงใจในการเรียนจากศิษยเกา การเตรียมตัวไปฝกงาน เปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางอาจารย นักศึกษาแตละชั้นป รุนพี่ รุนนอง ท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 สงผลใหอัตราการคงอยูโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
        เม่ือสิ้นปการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรไดวิเคราะหและสรุปผลการจัดกิจกรรมแตละ
โครงการมาประเมินการเตรียมความพรอมนักศึกษาตอไป 

 มีการประเมินกระบวนการ 
         อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการ
เขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. 
พบวานักศึกษาที่รับเขาแลวมาเรียนจริงในภาคการศึกษาแรกมีปญหาการตกออก การเพิกถอน
รายวิชา และการเรียนซ้ํานอยลงใกลเคียงกับปการศึกษา 2562 อยางไรก็ตามพบปญหาคือ           
1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของ
โครงการหรือกิจกรรม หรือไมมีอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงขาวสารของมหาวิทยาลัยไดเนื่องจาก
นโยบายการเรียนออนไลน 2) ชวงเวลาของการจัดกิจกรรมมีสถานการณการแพรระบาดของโรค    
โควิด-19 ทําใหเรียนเสริมไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
         ในปการศึกษาตอไปควรเนนทักษะการใชเครื่องมือสื่อสารเพ่ือการเรียนออนไลน เพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารออนไลนมากขึ้น โดยสรางกลุมไลนตั้งแตกระบวนการสัมภาษณเพ่ือใหมีการติดตาม
ขาวสารกันอยางตอเนื่อง   

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาและใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินกิจกรรม
การเตรียมความพรอม ดังนี ้

1. การสอนปรับพ้ืนฐานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ท้ังที่ดําเนินการโดยคณะโดย
มอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาประชุมเพ่ือหารือและหาผลสรุป สําหรับทางหลักสูตรได
จัดประชุมรวมกันและมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษามีการติดตามสอบถามในคาบโฮมรูม จัดหาทีม
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นักศึกษาท่ีมีประสบการณเพื่อทบทวนเนื้อหาในรายวิชาและการปรับตัวใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จาก
การประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอมมากขึ้น 

2. ดําเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรม โดยวางแผนชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม ปรับลด/
เพ่ิมกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินหรือแบบสอบถาม
จากปการศึกษากอนหนา 
          3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูปกครอง
เกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่
ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษากับผูปกครอง ในปการศึกษานี้ไดปรับ
กิจกรรมพบปะระหวางผูปกครอง นักศึกษาใหม และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอตอการทําความรูจัก และควรเชิญบุคคลที่เก่ียวของ เชน ศิษยเกาผูประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ หรือผูประกอบการ เพื่อเพ่ิมความมั่นใจและทําความเขาใจแกผูปกครองและ
นักศึกษาในการเรียนสาขาวิชาชีววิทยาเพ่ิมมากข้ึน  

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
        เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ป 1 ตอระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา พบวาในปการศึกษา 2563 นักศึกษามีความพึง
พอใจ เฉลี่ย 4.08 อยูในระดับความพึงพอใจมากเชนเดียวกับปการศึกษากอน จากการพิจารณาผล
การเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ที่ เปนปญหากับนักศึกษาชีววิทยามากที่สุด พบวาภาคการศึกษา 
2/2563 นักศึกษาชั้นปที่ 1 สอบผานรอยละ 65.63 [(17/26)x100] สูงกวาภาคการศึกษา 2/2562  ที่
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สอบผานวิชาแคลคูลัส 1 รอยละ 63.63 [(28/44)x100] และภาคการศึกษาท่ี 
2/2561  รอยละ 46.10 [(18/39)x100] ตามลําดับ จากผลการเรียนที่ดีขึ้นในวิชาแคลคูลัส 1 แสดง
ใหเห็นวานกัศึกษาป 1 ของปการศึกษา 2563 มีความพรอมในการเรียนและสามารถปรับตัวใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยไดในระดับที่ดีข้ึน และทุกคนไดเขาอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแลว อยูระหวางรอผลสอบ เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยูของนักศึกษาป 1 
ของปการศึกษา 2563 พบวามีคาเปนรอยละ 72.22 [(26/36)x100]  ลดลงจากป 2562 ท่ีมีอัตราคง
อยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปน 91.49  [(43/47)x100] แตใกลเคียงกับปการศึกษา 2561 [(30/39)x100] 
= 76.92) การลดลงของอัตราการคงอยูนาจะมีปจจัยอื่นมาเก่ียวของ โดยเฉพาะปญหาเศรษฐกิจในชวง
การระบาดของโรคโควิด-19 ที่สงผลใหนักศึกษามีปญหาเรื่องคาใชจายทําใหตองยายสถานท่ีเรียนใกล
บาน มหาวิทยาลัยพยายามชวยเหลือโดยการปรับลดคาบํารุงการศึกษาจึงทําใหจํานวนนักศึกษาพน
สภาพดวยสาเหตุทางการเงินนอยลง  
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 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

       การเตรียมความพรอมนักศึกษาของหลักสูตรในดานวิชาการมีแนวโนมดีขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สอนปรับพ้ืนฐานและโครงการติวกอนสอบโดยความรวมมือระหวางหลักสูตรชีววิทยา คณะ และ
หลักสูตรคณิตศาสตรและเคมี  
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
       หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในหลักสูตร ทั้ง
ดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความพึงพอใจในระดับมากตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 โครงการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
3.1.2-2 ผลการเรียนนักศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 5.3) 
3.1.2-3 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
3.1.2-4 รายงานการประชุมหลักสูตร 
3.1.2-5 รายงานสถิตินักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563 

 
 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน ไมบรรลุ 

y = 9.765x + 38.713
R² = 0.8489

5

25

45

65

85

2 5 6 1 2 56 2 2 563

แนว โนม จํานวนนักศึกษาป  1  ท่ีสอบผ านวิ ช าแคลคูลัส 1

รอยละท่ีสอบผาน
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง  โทรศัพท  : 0894642827 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง โทรศัพท  : 0894642827 
การจัดเก็บขอมูล :        ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ไดดําเนินการควบคุมดูแลใหคําปรึกษา
วิชาการแกนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้

3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
ประเด็นเปาหมาย :  

1. จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคนัลดลง 
     2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 
 

ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
        หลักสูตรมีกลไกการใหคําปรึกษาระหวางเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาทั้งดานการ
เรียนรูและการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุขในชวงปแรก ซึ่งมีความสําคัญ สงผลตออัตรา
การคงอยู และการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาใหดีข้ึนมาอยางตอเนื่อง  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมพิจารณากําหนดอาจารยที่ปรึกษา และรวมวางแผนการให
คําปรึกษาแนะแนวนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยดําเนินงานแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3. อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และการ
เขารวมกิจกรรมตามโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ไดวางแผนไว 
4. อาจารยท่ีปรึกษาบันทึกผลการใหคําปรึกษา ติดตามประเมินผลการใหคําปรึกษา และนําไป
ปรับปรุงการใหคําปรึกษา 
5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาสรุปผลการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 
เพ่ือนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงกระบวนการใหคําปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
หลักสูตรไดนําระบบและกลไกดังกลาวนําไปปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2563 เพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากภาระงานท่ีรับผิดชอบและ
ความตอเนื่องของการใหคําปรึกษา เสนอชื่อตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการแตงตั้ง และเขาอบรมเพื่อ
เตรียมความพรอมในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
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ชั้นป หมูเรียน รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา 

1 634237 อาจารยอรนุช สุขอนันต 
2 624237 อาจารยสุธินี หีมย ิ
3 614237 อาจารย ดร.เบญจวรรณ ยันตวิเศษภักด ี
4 604237 อาจารย ดร.นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 

 
        2. มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นปตามที่หลักสูตรเสนอชื่อในป
การศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาชีววิทยาไดเตรียมความพรอมอาจารยที่ปรึกษา โดยมอบหมายให
อาจารยอรนุช สุขอนันต เปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2563 ซึ่งอาจารย
อรนุช สุขอนันต ไดเขารวมโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2563 ที่ไดจัดโดยกอง
พัฒนานักศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยเขาใจระบบการให
ชวยเหลือนักศึกษา สรางความรูความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาในการ
ดูแลนักศึกษาและใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานดานอาจารยที่
ปรึกษา ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนไดผานการสัมมนามาแลว  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาท่ีประจําคณะ และประจํากองพัฒนานักศึกษา เจาหนาที่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  รวมถึงอาจารยท่ีปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษาในดาน
การจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ทั้งนีห้ลักสูตรไดติดตามและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการขอทุนการศึกษา
และการลงทะเบียนเรียนไปพรอมๆกับการทํางานพิเศษระหวางเรียนอยางสม่ําเสมอ  
       3. มหาวิทยาลัยกําหนดใหวันพุธ คาบที่ 7-8 เปนคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ใหอาจารยท่ี
ปรึกษาไดพบปะกับนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาดานตาง ๆ และในการประชุมอาจารย
ประจําปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดย้ําเนนใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทานดูแลและใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือลดปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนซึ่ง
หลักสูตรไดกํากับ ติดตามใหอาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางการใหคาํแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้ง
ในดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจาก
นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกไขผลการเรยีน 
การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอ
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางท่ีอาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดย
กรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา 
ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาไวเพ่ือรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
      4. อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมวางแผนปรับปรุง
การใหคําปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษา โดยเนนใหอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นปจัดเวลาใหคําปรึกษาตาม
ความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย เปดชองทางการสื่อสารเพิ่มเติมทั้งทางโทรศัพท เฟสบุค กลุม
ไลน ทําใหตอบขอซักถามและแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และควบคุมเขารวมการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ศักยภาพนักศึกษาตามโครงการที่ไดวางแผนไว เม่ือนักศึกษาเริ่มทําวิจัยในชั้นปที่ 3-4 หลักสูตรได
มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยชวยอาจารยที่ปรึกษาติดตามดูแลทางดานวิชาการใหนักศึกษาอีก
ทางหนึ่ง สงผลใหสามารถแกปญหาการทํางานวิจัยชากวาที่กําหนดไวได และเปดเพจของหลักสูตร
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมของหลักสูตรอีกทางหนึ่ง 
  นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับคณะ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา จัดบริการดานงาน
พยาบาลโดยมีแพทย และพยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคาํแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิตานทาน และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิด
กับนักศึกษา  ซึ่งเปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสําเร็จ
การศกึษาไดตรงตามเปาหมาย   
        5. ปญหาที่นักศึกษาไมจบตามแผนเนื่องจากรายวิชาตกคางซึ่งมีสัดสวนนอยลง หลักสูตรและ
อาจารยที่ปรึกษาไดคอยกํากับดูแล และใหคําปรึกษากับนักศึกษาไดดําเนินการใหเสร็จสิ้น เพ่ือให
นักศึกษาที่ตกคางสําเร็จการศึกษาไดหมดทุกคน สํารวจรายวิชาจากการยกเลิก และติด E หลังสิ้นภาค
การศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลไปประสานกับอาจารยผูสอนใหจัดโครงการติวกอนสอบ เปดภาคฤดู
รอน โดยในปการศึกษา 2563 คณะรวมกับหลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความ
พรอมกอนสอบ เพ่ือแกปญหาการยกเลิกวิชาเรียน การไดผลการเรียนเปน E ในรายวิชาแคลคูลัส วิชา
เคมี เคมีวิเคราะห ซึ่งจัด 3 รอบ กอนสอบกลางภาค และปลายภาค เมื่อวันท่ี 16-20 พฤศจิกายน 
2563 วันที่ 25-29 มกราคม 64 และ 15-19 มีนาคม 2564 ในสวนของรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาที่
เปนสาเหตุใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดในปกอนๆ หลังจากอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย และ
หลักสูตรกระตุนใหเขียนบทความเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง ทําใหปญหาจาก
วิชานี้ลดลงอยางชัดเจนตอเนื่องเปนปที่ 3  
        6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอน ประชุมวางแผน
ปรับปรุง ติดตามการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย และยัง
ประชุมระดมความคิดเห็นในการใหคําปรึกษาตามความตองการของนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเรียน และเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษา ตามตัวบงชี้ที่ 3.1 ไดแก 
กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการ และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง อาจารย และศิษยเกา และกิจกรรมอ่ืนๆ  สงผล
ใหอัตราการคงอยูโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
        7. เม่ือสิ้นปการศึกษาคณะรวมกับหลักสูตรไดจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ครอบคลุมท้ังทางดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานอ่ืนๆ พบวา
ในปการศึกษา 2563 นักศึกษามีความพึงพอใจในดานการควบคุมดูแลใหคําปรึกษา ทั้ง 5 ดาน เฉลี่ย 
4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
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 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมดูแลให

คําปรึกษา 
นักศึกษาในแตละปการศึกษา 
ป 2562 ป 2563 

1. ชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.43 (มาก) 4.47 (มาก) 
2. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด

แผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 
4.51 (มากที่สุด) 4.48 (มาก) 

3. การให เวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

4.46 (มาก) 4.48 (มาก) 

4. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของ
หลักสูตร 

4.62 (มากที่สุด) 4.55 (มากที่สุด) 

5. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอ่ืนๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.58 (มากที่สุด) 4.59 (มากที่สุด) 

 

 มีการประเมินกระบวนการ 
      หลักสูตรชวีวิทยามีการประเมินกระบวนการในการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 
1. ประเมินขั้นตอนการพิจารณาการกําหนดอาจารยที่ปรึกษา 
       จากการประชุม พบวา มีกระบวนการท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่มี
ความพรอมสําหรับการใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนักศึกษาไดอยางตอเนื่อง ไดรับความรวมมือจาก
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนเปนอยางด ี
2. ประเมินขั้นตอนการดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 
       จากการประชุม พบวา ปการศึกษา 2563 ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเหมาะสม โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งสามารถดูแล ใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ 
ชีวิตความเปนอยู และแนะแนวแกนักศึกษาไดตามแผนที่วางไว การประชุมติดตามประเมินผลการให
คําปรึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงเปนขั้นตอนสําคัญในการสงเสริมพัฒนานักศึกษาในบริบทที่แตกตางกัน
ในแตละรุน สงผลที่ดีแกนักศึกษา แตควรมีชองทางสื่อสารกับนักศึกษาใหชัดเจน รวดเร็วที่สุด เนื่องจาก
ตองปรับเปนการเรียนการสอนแบบออนไลนจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        จากผลการประเมินกระบวนการในการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา หลักสูตร
ชีววิทยาในปที่ผานมามีประสิทธิภาพดีข้ึนอยางตอเนื่องควรดําเนินการตอไป และพบวาการสื่อสาร
ระหวางหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในสถานการณการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทําใหมีกันพบหนากันนอยลง ตองปรับเปลี่ยนชองทางการสื่อสารและ
รูปแบบการใหคําปรึกษา รวมทั้งการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนออนไลน 
        จากการประชุมรวมกันภายในหลักสูตร รวมถึงการพบปะกับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา มีการ
พิจารณาเก่ียวกับเรื่องใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักศึกษา และกรรมการหลักสูตรไดจัดหาแนวทาง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาใหดีข้ึน ดังนี้  
1. การสรางกลุมในไลน เฟสบุค และเพจหลักสูตรเพื่อใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแก
ปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและนํามาใชจริงเพ่ือเปนชองทางในการใหคําปรึกษากับ
นักศกึษาในปการศึกษาตอไป  
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2. การใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรการเรียนรูที่นักศึกษาพรอมใชงานมากที่สุด 
3. ติดตามผลการเรียนในรายวิชาที่มีนักศึกษาตกคางทุกภาคการศึกษาเพ่ือจัดติวกอนสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับหลักสูตรคณติศาสตรและเคมีอยางตอเนื่อง 
4. ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยคอยติดตาม พัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานวิจัยใหเสร็จสิ้น
ตามกําหนด และกระตุนใหเขียนผลงานเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ ทําใหนักศึกษาสําเร็จ
การศกึษาเร็วข้ึน เปนตน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
        จากขอมูลอัตราการคงอยูของนักศึกษาปแรก ปญหาที่พบคือนักศึกษาขาดการติดตอตั้งแตภาค
การศึกษาแรก ลาออกเนื่องจากสถานการณโควิด 19 มีการยายสถานศึกษาไปใกลบาน หลักสูตรและ
อาจารยที่ปรึกษาไดติดตามดูแลใหคําปรึกษานักศึกษากลุมนี้อยางตอเนื่องผานชองทางสื่อสารที่
หลากหลาย และรวดเร็วข้ึน มหาวิทยาลัยไดลดคาเทอมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาเทอมปกติ สามารถ
แกปญหาดานทุนทรัพยไดสวนหนึ่ง แมจะมีอัตราการคงอยูลดลงจากปกอนหนา เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมยอนหลัง ยังมีแนวโนมดีขึ้น อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาที่เขาเรียนจริงในป
การศกึษาแรกนอยลง เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ดังตาราง  
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา รอยละนักศึกษาคงอยูเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
2560 (กลุม 604237) (32/51)x100 = 62.75 
2561 (กลุม 614237) (30/39)x100 = 76.92 
2562 (กลุม 624237) (43/47)x100 = 91.49 
2563 (กลุม 634237) (26/36)x100 = 72.22 

 

       ปญหาที่นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับหมวดการศึกษาทั่วไปตามแผนในป
การศึกษา 2560  และไมจบตามแผนเนื่องจากรายวิชาตกคางมีสัดสวนนอยลง สามารถแกไขไดจาก
การติดตามดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและการประสานงานและรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หลักสูตรคณิตศาสตรและเคมี แมอัตราการสําเร็จการศึกษานอยลงจากปกอนหนา แต
พบวาจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในปการศกึษา 2560 จํานวน 51 คน แตเขาเรียนจริงในภาคการศึกษา
ที่ 1 หลังทุกมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบเขา เพียง 35 คน (ยังไมมีระบบ clearing house) ใน
จํานวนนี้สําเร็จการศึกษา 16 คน คิดเปนรอยละ 45.71  อีก 11 คน จะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดู
รอน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ยังคงมีแนวโนมดีขึ้น ดังตาราง 
  

ปการศึกษาที่รบัเขา จํานวนนักศึกษาที่รับเขา  
 

อัตราการสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
จํานวน รอยละ 

2557 43  2 (2/43)x100 = 4.65 
2558 36  10 (10/36)x100 = 27.78 
2559 40  18 (18/40)x100 = 45.50 
2560 51  16 (16/51)x100 = 31.37 

 

         ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสี่ชั้นปที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิต โดยใชแบบสํารวจที่ประเมินแลววามีขอคําถามครอบคลุมทุกดาน พบวามีความพึงพอใจ
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ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.51 แสดงถึงสัมฤทธิ์ผลของการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา   
 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

       จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ทําใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก 
      1. มีระบบการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      2. มหาวิทยาลัยจัดอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติ และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการกํากับดูแล
นักศึกษาทั้งทางวิชาการและการใชชีวิตอยางตอเนื่องทุกรุน 
      3. การจัดโครงการตางๆเพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยางตอเนื่องทําใหมีผลการ
ดําเนินงานเปนรูปธรรม 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
          การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาในปการศึกษานี้
ทําใหอัตราการตกออกกลางคันของนักศึกษารวมทุกชั้นปนอยลง ในภาพรวมยอนหลังยังคงมีแนวโนม
ดีข้ึน และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
(4.51) มีคาเฉลี่ยสูงกวาเปาหมายที่วางไว 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
3.2.1-3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา  
3.2.1-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
3.2.1-5 แผนการใชงบประมาณประจําป 
3.2.1-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเปาหมาย :  
   1. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานระดับชาติหรือไดรับรางวัลในการแขงขันระดับชาติ อยางนอย  
1 รายการ 
   2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไมนอยกวา 4.00 
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
       จากการสรุปผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวาการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีผลการดําเนินงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง หลักสูตร
ชีววิทยาเห็นควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปที่ 
1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงมีการวางแผนรวมกับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และนําขอสรุปจากกิจกรรมระดม
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ความคิดของนักศึกษาทุกชั้นปรวมถึงขอเสนอของศิษยเกามาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร ดาน 1) กลุมวิชาหลัก 
(Core subjects) 2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) 3) กลุมทักษะ การเรียนรู
และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) 4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, media and technology skills) ตามคุณลักษณะที่ พึ งประสงคของบัณฑิตใน
หลักสูตร นั่นคือมีความรูในศาสตรทางชีววิทยา เนนทักษะการปฏิบัติงานในสาขาชีววิทยาเพ่ือทองถ่ิน 
และมีคุณธรรมอันดีงาม โดยมีระบบ กลไก ในการดําเนินการ ดังนี ้
      1. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
       2. หลักสูตรฯ ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว 
      3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาสรุปผลการดําเนินการ 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
       1. หลักสูตรไดมีการประชุมพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563) โดยนํา
ขอสรุปจากการประชุม การระดมความคิดในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาและศิษยเกามา
ประกอบการพิจารณา เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยรวมกับคณะ เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการ
พัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานชีววิทยา โดยมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรชีววิทยาและอาจารยผูสอนในการดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของ
รายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ชวยในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรูดาน ICT และภาษาอังกฤษ มีการทดสอบ
สมรรถนะดาน ICT สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยจัดโครงการใหนักศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมท่ีนักศึกษาจัดขึ้น 
       2. หลักสูตรมีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดวางแผนไว โดยมีผูรับผิดชอบ และ
รายละเอียดดังนี ้
       2.1 กลุมวิชาหลัก ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาใหทันสมัย และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาหลักใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูเรียนที่พึงประสงคใน    
แตละชั้นป โดย 
        - ชั้นปที่ 1 แผนการเรียนเนนวิชาหลักดานพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนดวยโครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ระหวาง
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 และโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบในแตละภาคการศึกษาซึ่งจัด 
3 รอบ ในระหวางวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25-29 มกราคม 64 และ 15-19 มีนาคม 
2564 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 63 

 

        - ชั้นปที่ 2 แผนการเรียนเนนพ้ืนฐานในสาขาดานชีววิทยา สงเสริมดวยโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชานิเวศวิทยา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง และระบบนิเวศชายฝงทะเลสงขลา วิชา
พฤกษศาสตร ณ ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง และสวนพฤกษศาสตรทุงคาย จ.ตรัง และวิชาสัตววิทยา ณ 
เขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง-แหลมขาม จ.สงขลา และยังไดจัดโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิง
รุก บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางดานสัตววิทยาโดยนักศึกษาชั้นปที่ 2 ณ 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
        - ชั้นปที่ 3 แผนการเรียนเนนวิชาเฉพาะทางดานชีววิทยา ฝกทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยา 
สงเสริมดวยกิจกรรม ไดแก โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการจัดระบบและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชีววิทยาภาคสนาม และนิเวศวิทยาทางทะเล กิจกรรม Open House 
ที่จัดใหนักศึกษาทํากิจกรรมบริการวิชาการแกนักเรียนและผูสนใจที่มาเยี่ยมชมงาน โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการคายชีววิทยาที่หลักสูตรจัดข้ึนระหวางวันท่ี 4-10 กรกฎาคม 2563 เพ่ือพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานภาคสนามทางชีววิทยาในระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงการศึกษา
พฤติกรรมสัตว จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แมจะติดสถานการณโควิด 19 แตหลักสูตรมีการ
ปรับรูปแบบใหสามารถจัดไดในพื้นที่ จ.สงขลา ภายใตมาตรการการควบคุมโรคติดตออยางเครงครัด  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการทําวิจัย และจัดใหมีการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
พัฒนาโครงรางวิจัยเพ่ือเตรียมทําวิจัยในชั้นปที่ 4 
        - ชั้นปที่  4 เนนการนําวิชาที่ เรียนมาประยุกตใชเพ่ือการวิจัย การนําเสนอ และการฝก
ประสบการณการทํางาน  
        นอกจากนี้ยังได เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาชวยสอนในรายวิชา
นิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งเปนวิชาที่เปดขึ้นตามความตองการของบัณฑิต และนักศึกษาที่ตองเรียนรู
เรื่องการดําน้ําเพ่ือการศกึษาวิจัยดานวิทยาศาสตรทางทะเล และการใหความรูจากศิษยเกาในกิจกรรม
พบปะระหวาง อาจารย นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป และศิษยเกา กอนสงป 4 ไปฝกงาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 การเปนผูชวยวิทยากรในการบริการวิชาการในงานวิจัยของอาจารยในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก
สตูล  
        2.2 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรรวมกับคณะสงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดย
จัดโครงการใหนักศึกษา ดังนี ้
        - โครงการศึกษาดูงานในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี และ พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยพันธุพืช
เพาะเลี้ยง สวนพฤกษศาสตรทุงคาย ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง เขตหามลา
สัตวปาเขาปะชาง-แหลมขาม และสวนสัตวสงขลา ควบคูกับการศึกษาดูงานในรายวิชา 
        - สงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา พรอมจัดโครงการสัมมนา
กอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมและประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ โดยกอนสงฝกประสบการณนักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่ง
จัดใหนักศึกษาเลือกหนวยงานฝกประสบการณตามลักษณะงานที่ตนสนใจ นักศึกษาตองทบทวน
ความรู ฝกทักษะการทํางานเตรียมทํางานตามภารกิจของหนวยฝกฯที่เลือกไว ทําใหมีความพรอมใน
การทํางานจริงท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต 
        - โครงการใหความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ จัดในวันที่ 27 มีนาคม 2564 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 
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        - โครงการการพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทํางาน จัดในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และการใชชีวิตในวัย
ทํางานของแตละสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร 
        2.3 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หลักสูตรรวมกับคณะสงเสริมพัฒนากลุมทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม โดยจัดโครงการใหนักศึกษา ดังนี้  
        - โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการทําวิ จัย  เพื่ อใหนักศึกษาเขาใจ
กระบวนการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใหมๆ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 
2563 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคายชีววิทยา เพ่ือฝกทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยาโดยใช 
project base learning ในทุกระบบนิเวศ ระหวางวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2563 
        - โครงการวิศวกรสังคม หลักสูตรรวมคณะไดจัดใหมีการบริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมโดย
นักศึกษามีสวนรวม เพ่ือชวยแกปญหาชุมชนทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานทาง
ชีววิทยา ในวันที่ 20 การใชงานโปรแกรม Microsoft office และ 27 มิถุนายน 2563 การใชงาน
โปรแกรมเพ่ือการสืบคน และการวิเคราะหทางสถิติเพ่ืองานวิจัย 
        - โครงการมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech Festival) จัดข้ึนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษา ไดแก ดานวิชาการในกิจกรรมแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร โดยนักศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยารวมในทีมท่ีไดรางวัลที่ 1 และที่ 2 ดานภาษาอังกฤษ
ในกิจกรรมประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรไดรับรางวัลท่ี 2 และดานการทํานุ
ศิลปะวัฒนธรรมผานกิจกรรมแขงขันทําขนมทองถ่ินใต 
        - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา ที่พัฒนาโจทยวิจัยจากปญหาในทองถิ่น
ที่นักศึกษาไดจากการปฏิบัติการภาคสนาม การศึกษาดูงาน และการสํารวจความตองการของชุมชน
มาพัฒนาเปนโครงการวิจัย สามารถตอบโจทยปญหาสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว การเกษตร และการ
อนุรักษ เปนตน โดยโครงการวิจัยทั้งหมดเปนงานวิจัยที่ทําในทองถิ่นของนักศึกษา เชน การศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการทองเท่ียว และเพ่ือประเมินสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากพืช 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจทองถิ่นและพืชหายาก การศกึษาเนื้อเยื่อวิทยาของปลาลูกผสมสาย
พันธุใหมเพื่อสงเสริมเปนสัตวเศรษฐกิจ 
          เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย หลักสูตรรวมกับคณะสงเสริมใหนักศึกษานําผลงานไปนําเสนอ
ในงานประชุมวิชาการในระดับชาติรวมกับอาจารย ในปการศึกษา 2563 ผลงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง 
ไดรับการคัดเลือกและรับทุนจากคณะไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พรอมตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม ไดแก 
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คาน้ําหนัก/
รางวัล 

นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
สุธินี หีมย ิ
อรัญญา กายแกว 

ความหลากชนิดของมอลลัสก
บริ เวณ ชายฝ ง อํ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 26 มีนาคม 2564. 10 
หนา 

0.2/ 
รางวัลดีเดน 
ประเภท
โปสเตอร 

นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
สุธินี หีมย ิ
แฟนฉัน คงสม 
วรรณณิศา ปลอดขํา 

นกชายเลนและความหนาแนน
ของสัตวหนาดินทะเลบริเวณ
ชายฝ ง อํ าเภอละงู จังหวัด
สตูล 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 26 มีนาคม 2564. 13 
หนา 

0.2/ 
รางวัลดีมาก 
ประเภท
บรรยาย 

สกุลทิพย ขาวทอง 
สรนันท อุคํา 
นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
 

ลั กษ ณ ะแ ห ล งอ าศั ย ต าม
ธรรมชาติของเต ากระอาน
Batagur affinis (Cantor, 
1847) บ ริ เว ณ ท ะ เล ส า บ
สงขลาตอนกลาง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้ง
ที่ 5. 1-2 เมษายน 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา. 
10 หนา, 1315-1324 
 

0.2 

คอลีฟะ หละติหมะ 
ศิรัญญา สุวรรณเกษม 
คทาวุธ ไชยเทพ 

ความหลากชนิดของแมลงน้ํา
ในลาธารน้ําตกยาโรย จังหวัด
สตูล 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยเีครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้ง
ที่ 5. 1-2 เมษายน 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา. 7 
หนา, 1248-1254 
 

0.2 

 

       2.4 กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีหลักสูตรรวมกับคณะสงเสริมพัฒนากลุมทักษะ
กลุมสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยจัดโครงการใหนักศึกษา ดังนี้ 
        - การอบรมและทดสอบสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ทุก
คนผานการทดสอบแลว สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 หลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานทางชีววิทยา ในวันที่ 20 การใชงานโปรแกรม 
Microsoft office และ 27 มิถุนายน 2563 การใชงานโปรแกรมเพ่ือการสืบคน และการวิเคราะหทาง
สถิติเพ่ือการวิจัย 
       - โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบนโลก
ออนไลน) 
        - โครงการอบรม ภาษาอังกฤษ ELLIS ใหนักศึกษาป 1-2  
        - การสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สัปดาหละ 2 
ชั่วโมง 
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        - การนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติโดยสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเสนอออนไลน 
และกระตุนใหสามารถเขียนงานวิชาการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได  
        2.5 โครงการอื่นๆ เพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเขารวมได 
เชน  
        - โครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
        - กิจกรรมไหวครู กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
        - โครงการสานสัมพันธไทยพุทธ-มุสลิม ในวันที่ 7 เมษายน 2563 
        - โครงการคณะวิทย สวยดวยมือเรา ซึ่งจัดเดือนละครั้ง  
        - โครงการวันราชภัฏ 2564 ที่มีทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย และทําบุญตักบาตร 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไมโกง มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง 
จัดโดยกองพัฒนานักศกึษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ประจําป 2563 
        3. ผูจัดโครงการทุกโครงการมีการสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบการเบิกจายงบประมาณและ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เสนอใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุม
พิจารณาสรุปผลการดําเนินการ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 

 มีการประเมินกระบวนการ 
      หลักสูตรชวีวิทยามีการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ประเมินขั้นตอนการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 
      จากการประชุม พบวาหลักสูตรมีการวางแผนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนลําดับข้ันตอน สอดคลองกับเปาประสงคของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรูในศาสตรทางชีววิทยา เนนทักษะการปฏิบัติงานในสาขาชีววิทยา และมีคุณธรรมอันดีงาม
มาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหตองวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรม  
2. ประเมินขั้นตอนการดําเนินการ 
      จากการประชุม พบวา ไดดําเนินการโครงการตามแผนที่วางไว โดยเพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการ 
และลดกิจกรรมท่ีซ้ําซอนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 แมตองมีการปรับเปลี่ยนหรือลดกิจกรรมบางอยางท่ี
เสี่ยงตอการแพรเชื้อโควิด 19 เชน การศึกษาดูงานที่วางแผนเดินทางไปตางจังหวัดเปนกลุมใหญ ตอง
พิจารณาเปลี่ยนสถานที่ที่ยังคงใหความรูไดตามวัตถุประสงคเดิม และลดขนาดกลุมของนักศึกษาลง 
ปญหาการไมเขารวมของนักศึกษาบางสวนเกิดขึ้นนอยเนื่องจากหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยฝาย
พัฒนานักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาติดตามการเขารวมโครงการ และจากการประเมินโครงการโดย
นักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ มากขึ้น  เปนไปตามเปาประสงคท่ี
วางไว ผูรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินการและรายงานผลสรุปโครงการในที่ประชุมหลักสูตรได 
เพ่ือใชประกอบการวางแผนปรับปรุงกลไกการพัฒนานักศึกษาในปตอไป 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       จากผลการประเมินแผนการดําเนินงานปที่ผานมาหลักสูตรชีววิทยาไดปรับเพิ่มกิจกรรมทาง
วิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนบางกิจกรรมตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปที่ 1 
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และการเก็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ. และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีการวางแผนรวมกับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และ
นําขอสรุปจากกิจกรรมระดมความคดิของนักศึกษาทุกชั้นปรวมถึงขอเสนอของศิษยเกามาจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยไดปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะขางตนในแตละชั้นปใหมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
 
 
 

ชั้นปท่ี ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1 มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
และมีความพรอมในการเรยีน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

1. โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม   

2. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ พี่ติวนอง 

3. โครงการอบรม ภาษาอังกฤษ ELLIS 

4. โครงการกาวแรกสูประตูคณะวทิย และนักศึกษาใหมพรอม
ผูปกครองพบอาจารยท่ีปรึกษา (รวบเปนกิจกรรมเดยีว) 

5. กิจกรรมชมรมจิตอาสาชีววทิยา 

6. กิจกรรมระดมความคดิการจดัการเรยีนการสอนใน
หลักสตูร  

7. กิจกรรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

2 ปรับตัวใหเขากับสังคม มีทักษะ
ทางวิชาการ และทักษะที่จําเปนใน
โลกปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

2. โครงการอบรม Microsoft office   

3. โครงการอบรม ภาษาอังกฤษ ELLIS 

4. โครงการ Sci & Tech Festival  

5. โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวยมือเรา 

6. กิจกรรมชมรมจิตอาสาชีววทิยา 

7. กิจกรรมระดมความคดิการจดัการเรยีนการสอนใน
หลักสตูร 

3 มีการพัฒนาทักษะปฏิบตังิาน
เฉพาะทาง 

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา (เนนทักษะปฏิบัติ) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคายชีววทิยา 

3. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสรางทักษะการทําวิจัย 

4. การสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศ
ใหกับนักศึกษา 
4. โครงการ Sci & Tech Festival  

5. โครงการบริการวิชาการของหลกัสูตร 

6. โครงการใหความรูเก่ียวกับสหกจิศึกษา 

7. กิจกรรมระดมความคดิการจดัการเรยีนการสอนใน
หลักสตูร 
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4 บูรณาการความรูและการปฏิบัติ
เพ่ือสรางสรรคและถายทอดผลงาน
ได มีความพรอมสําหรับชีวิต
ทํางาน 

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา (การนําความรูไปใชใน
ทองถ่ิน) 
2. การทดสอบสมรรถนะ ICT 

3. การใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ
4. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ สัมมนากอนและหลังฝก
ประสบการณวชิาชีพ 
5. โครงการบริการวิชาการของหลกัสูตรนักศึกษามีสวนรวม 

6. กิจกรรมระดมความคดิการจดัการเรยีนการสอนใน
หลักสตูร 

 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
      จากผลการประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในปการศึกษาที่ผานมา นักศึกษาสวน
ใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้น  เปนไปตามเปาประสงคท่ีวางไว 
ดังนี้ 
            กลุมทักษะวิชาหลัก เม่ือมีการสอนปรับพื้นฐาน และเตรียมความพรอมกอนสอบในรายวิชา
ที่มีผลการเรียนไมปกติ นักศึกษาสอบผานมากขึ้น เชน วิชาแคลคูลัส 1 จากการพิจารณาเปรียบเทียบ
กับปกอนที่มีเพียงการสอนปรับพ้ืนฐาน ไมไดเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
อยางสม่ําเสมอ พบวา ภาคการศึกษา 2/2563 นักศึกษาชั้นปที่ 1 สอบผานวิชาแคลคูลัส 1 รอยละ 
65.38 มีแนวโนมท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน แสดงวา นักศกึษาสามารถปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยได 
มีแนวโนมที่อัตราการคงอยูจะสูงข้ึน  
 

ปการศึกษา รอยละท่ีนักศึกษาสอบผานวิชาแคลคูลัส 1 
2561 (18/39) x100 = 46.10 
2562 (28/44) x100 = 63.63 
2563 [(17/26) x100 = 65.38 

 
         ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรใหมีวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา ตั้งแตปการศึกษาที่ผานมา และ
อาจารยที่ปรึกษาวิจัยติดตามอยางใกลชิด ทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 รอยละ 96.42 [(27/28)x100] 
สอบปากเปลาโครงรางวิจัยทางชีววิทยาผานแลว พรอมดําเนินการวิจัยไดทันที ทําใหนักศึกษาสามารถ
ดําเนินการวิจัยไดเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดตอเนื่องเปนปท่ี 2 นอกจากนี้ยังมีการเปดรายวิชาเลือก
เพ่ิมเติมมากขึ้น เชน นิเวศวิทยาทางทะเล และชีววิทยาในโลกปจจุบัน เปนไปตามขอเสนอแนะของ
ผูใชบัณฑิต และนักศึกษาที่ตองการทําวิจัยดานวิทยาศาสตรทางทะเล ทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจ
มากขึ้น 
          กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร 
ทําใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงาน มีการเรียนรูจากประสบการณนอกหองเรียน มีจิตอาสา สราง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและปรับตัวเขากับสังคมได สงผลใหนักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพระดับดีเยี่ยมทุกคน (คะแนนรวมมากกวารอยละ 90 โดยผลการประเมินจาก
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ผูประกอบการมีสัดสวนการใหคะแนนรอยละ 80) และไมมีขอรองเรียนขณะนักศึกษาฝกงาน  
          กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และกลุมทักษะกลุมสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักศึกษา ใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชงาน ประยุกตใชความรูมา
สรางผลงานวิจัย มีทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีทําใหสามารถนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และไดรางวัลในการนําเสนอผลงานซึ่งแสดงถึงคณุภาพของงานไดเปนอยางดี  
          นักศึกษามีความพึงพอใจตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร เฉลี่ยในระดับมากอยางตอเนื่อง 
 

 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2562 2563 

1. มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายท้ังใน และนอกชั้น
เรียน 

4.11 (มาก) 4.15 (มาก) 

2. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงคของหลักสูตร 

4.20 (มาก) 4.18 (มาก) 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาและเสริมสรางทั กษะการเรียนรู ในศตวรรษที่  21 
ประกอบดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ 
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ฯลฯ 

4.15 (มาก) 4.25 (มาก) 

4. การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษาอยางเหมาะสม
และจัดใหอยางทั่วถึง 

4.18 (มาก) 4.29 (มาก) 

5. การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน แกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

4.22 (มาก) 4.31 (มาก) 

 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

        จากการดําเนินงานของหลักสูตรที่สามารถจัดโครงการตางๆเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครบทุกดานอยางตอเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี ้
        1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสรางผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในแตละชั้นปสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนทําใหมีผลการดําเนินงานเปน
รูปธรรม  
        2. หลักสูตรมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการอยางสมํ่าเสมอทําใหผลลัพธที่เกิด
กับนักศึกษาดีขึ้น 
        อยางไรก็ตามควรสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษา การวิเคราะหเชิงตัวเลข เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และเทคนิคการถายทอดความรูใหนักศึกษามากขึ้น เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาผลงาน
วิชาการใหสามารถนําเสนอในงานประชุมวิชาการในระดับที่สูงขึ้น สามารถบูรณาการกับการบริการ
วชิาการใหมีคุณภาพมากขึ้น 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        หลักสูตรชีววิทยามีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจน เปนรูปธรรม จากอัตราการคงอยู อัตราการ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด แมจะมีปญหาในบางรายวิชาที่มีนักศึกษา
ตกคาง แตหลักสูตรพยายามหาแนวทางติดตามแกไขเปนระยะ ทําใหเห็นแนวโนมไปในทางที่ดีขึ้น มี
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ผลงานนักศึกษาไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาตอกระบวนการสงเสริมพัฒนานักศึกษามากกวา 4.00 และคะแนนประเมินดีเยี่ยม
จากหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ อยางไรก็ตาม คณะและหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาความรู และ
ทักษะของนักศึกษาท่ีสอดคลองกัน โดยนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมมากข้ึนทั้งในฐานะผูรวม
จัด และผูเขารวม 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.3-2 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
3.2.3-3 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
3.2.3-4 แผนการใชงบประมาณประจําป 
3.2.3-5 ผลงานวิชาการของนักศึกษา 
3.2.3-6 ตารางเรียนนักศึกษาที่ระบุการเขาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 

  
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง โทรศัพท  : 0894642827 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง โทรศัพท  : 0894642827 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2563 
 

ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในปการศกึษา 2563 ต่ํากวาปการศึกษา 2562 แตเม่ือพิจารณา

โดยภาพรวมของหลักสูตรพบวา ยังคงมีแนวโนมที่สูงข้ึน  

3.3.1 การคงอยู 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับเขา และคงอยู 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนที่
รับเขา 

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนที่คงคาง
อยู 

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยูรอยละ 

2560 51 16 14 21 58.82 
2561 39 0 28 11 71.79 
2562 47 0 41 6 87.23 
2563 36 0 26 10 72.22 

 
การคิดอัตราการคงอยู 
- คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยูแตละป 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด........คน 
2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป........คน 
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (1) - (2)..........คน (คิดแตละปทีร่ับเขา) 

- คิดอัตราการคงอยูโดยคิดเปนรอยละ 

 
 

ผลตางของจํานวนนักศึกษาที่รับเขาและจํานวนนักศึกษาที่หายไป 

จํานวนนักศึกษาที่รับเขา 
X 100 
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    จากการประชุมหลักสูตร ไดดําเนินการแกไขปญหาอัตราการคงอยูของนักศึกษา เพ่ือใหอัตราคงอยู
ของนักศึกษามีแนวโนมสูงข้ึนจากเดิม โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี ้
 1.  รวมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม โดยเนนพัฒนาทั้งดานวิชาการและการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข เนนปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตร เคมี และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
วิชาที่มีปญหาสําหรับนักศึกษาชีววิทยารุนที่ผานมา ผลการดําเนินงานในสวนนี้ทําใหนักศึกษาสอบ
ผานรายวิชาแคลคูลัสมากข้ึน ตามขอ 3.2.3 และจัดรุนพ่ีใหคําแนะนํารุนนองในชวงการปรับพื้นฐาน
ดานทักษะชีวิต 
 2. มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด และมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ
ใหคําปรึกษาในขอ 3.2.1 
    3.  มีการเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยคณะจัดใหมีอาจารยมาสอนติว
ในรายวิชาที่นักศึกษาตองการไดแก แคลคูลัส และเคมี หลักสูตรไดจัดกิจกรรมพ่ีสอนนอง โดยมี
อาจารยเปนที่ปรึกษา 
    4.  หลักสูตรชีววิทยาไดจัดกิจกรรมเพ่ือประชุมระดมความคิดเห็นในการใหคําปรึกษา การจัดการ
เรียนการสอน ระหวางอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอนทุกทานในหลักสูตรกับนักศึกษาทุกชั้นป 
รวมถึงการแนะแนวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและสรางแรงจูงใจในการเรียนจากศิษยเกา การเตรียม
ตัวไปฝกงาน เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารย นักศึกษาแตละชั้นป รุนพ่ี รุนนอง ทั้ง
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สงผลใหอัตราการคงอยูเพ่ิมขึ้น 
    5. หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดหาทุนใหนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและกระตุน
ใหนักศึกษาติดตามการใหทุนการศึกษาจากภายนอก ใหนักศึกษากลุมนี้มาเปนผูชวยวิทยากรในการ
บริการวิชาการท่ีมีรายได รวมทั้งแจงขาวแหลงงานพิเศษที่สามารถทําระหวางเรียนไดอยางทั่วถึง 
มหาวิทยาลัยมีการปรับลดคาเทอมและคาหอพัก พบวานักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ไดรับทุน
สนับสนุนการศกึษาเพ่ิมข้ึน มีการลาพักการศึกษาจากปญหาขาดแคลนทุนทรัพยนอยลง  
     สวนกรณีของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน พบวานักศึกษาสวนใหญที่เขาเรียนในปการศึกษา 2560-
2561 สวนใหญที่ไมมาเรียนตั้งแตสัปดาหแรก สวนหนึ่งมาจากยังไมไดใชระบบ clearing house และ
ลาออกในภาคเรียนท่ี 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนเวลาเปดภาคการศึกษามาเปนเดือนมิถุนายน 

y = 5.564x + 58.605
R² = 0.3825
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แนวโนม อัตร าการคงอ ยู ข องนักศึกษาใ นหลัก สูตร

จํานวนที่รับเขา จํานวนที่หายไป อัตราการคงอยูรอยละ เชิงเสน (อัตราการคงอยูรอยละ)
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ขณะที่มหาวิทยาลัยอ่ืนยังไมประกาศผลการสอบเขา เมื่อนักศึกษาสอบไดสาขาที่ตัวเองตองการจึง
ลาออกไปศึกษาที่อื่น ปการศึกษา 2562 จึงเลื่อนเปดเทอมเปนเดือนกรกฎาคมใหใกลเคียงกับ
มหาวิทยาลัยลัยอื่น และมีการปรับแผนการดูแลนักศึกษาใหใกลชิดมากขึ้น และวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเปนระบบ ลดความซ้ําซอน แตเนื่องจากสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19 ทําให จํานวนนักศึกษาที่มีปญหาเรื่องทุนทรัพยเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการชวยเหลือโดยการลดคาบํารุงการศึกษาลง อัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จึงลดลง
ไมมากนัก และนักศึกษาเพียงบางคน (นอยกวารอยละ 5) ประสบปญหาทางการเรียน ทําใหนักศึกษา
พนสภาพเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ เมื่อมองภาพรวมอัตราการคงอยูยอนหลังจึงยังคงมี
แนวโนมในเชิงบวก 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3.1-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3.1-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 
 

3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสตูร) 

จํานวนท่ีรับเขา 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกต ิ

จํานวน รอยละ 
2557 43 2 4.65 
2558 36 10 27.78 
2559 40 18 45.50 
2560 51 16 31.37 
2561 39 - - 
2562 47 - - 
2563 36 - - 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
    ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

จากตารางพบวา แมอัตราการสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2563 จะนอยลงจากปกอนหนา 
แตพบวาจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 51 คน แตเขาเรียนจริงในภาค
การศึกษาที่  1 หลังทุกมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบเขา เพียง 35 คน (ยังไมมีระบบ clearing 
house) ในจํานวนนี้สําเร็จการศึกษา 16 คน คดิเปนรอยละ 45.71  อีก 11 คน จะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนฤดูรอน คงคางในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพียง 3 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ยังคงมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสามารถแกปญหาการตกคางรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาได และมีแนวโนมที่ดี
ขึ้นในสวนของการแกปญหาการเรียนที่ไมเปนไปตามแผน ซึ่งเริ่มเห็นผลที่ดีจากจํานวนนักศึกษาที่ผาน
วิชาแคลแคลคูลัสที่มีสัดสวนเพ่ิมขึ้น นักศึกษาที่ตกคางอยูในสถานะดังตอไปนี ้

1. ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนของปการศึกษา 2563 และสงเลมวิจัยแลว จํานวน 11 คน 
2. ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนของปการศึกษา 2563 และสงเลมวิจัยแลว แตยังตอง

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที ่1 ของปการศึกษา 2564 จํานวน 1 คน 
3. ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนของปการศึกษา 2563 อยูในระหวางทําวิจัย และยังตอง

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที ่1 ของปการศึกษา 2564 จํานวน 2 คน 
นักศึกษากลุมนี้หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาจะคอยกํากับดูแล เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ

การศกึษาไดหมดทุกคน 
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 พบวามี

ดังนี้ 
     1) ผลกระทบจากการท่ีปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับให

นักศึกษาใหมเลือกวิชาบังคับเลือกในหมวดการศึกษาทั่วไปพรอมชั้นปอ่ืนๆที่เลือกเปนวิชาเลือกทั่วไป 
ทําใหนักศึกษาบางคนท่ีไมคุนเคยระบบการลงทะเบียนไมสามารถลงทะเบียนเรียนในระบบไดทัน และ
บางวิชามีรายวิชาตอเนื่อง สงผลใหการลงทะเบียนเรียนไมเปนตามแผน อาจารยที่ปรึกษาไดดูแลเปน
รายบุคคล ทําใหสามารถปรับมาเรียนตามแผนได แตยังกระทบกับวิชาแคลคูลัสและเคมีที่มีนักศึกษา

y = 9.7386x + 2.8538
R² = 0.5625
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แนวโ น มอั ตราการสํา เ ร็จ การ ศึกษาในระยะเ วลาขอ ง
หลั กสู ตรจํานวนที่รับเขา สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษารอยละ เชิงเสน (สําเร็จการศึกษารอยละ)
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บางสวนตองลงเรียนซ้ําหรือเปนวิชาตอเนื่อง ทําใหตกคางถึงภาคเรียนที่ 3/2563 การควบคุมดูแลการ
ใหคําปรึกษาวิชาการและการใชชีวิตอยางใกลชิดทําใหสามารถติดตาม แนะนํา แกปญหา และ
วางแผนการเรียน ประสานกับหลักสูตรคณิตศาสตร และเคมี ใหจัดติวกอนสอบและเปดภาคฤดูรอน
ใหนักศึกษา และสามารถสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 มากขึ้น ยังตกคางเพียง 3 คน ในวิชา
แคลคูลัส 2  

3) หลักสูตรสามารถแกปญหาการสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตรเนื่องจาก
การตกคางในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาแมจะมีสถานการณโควิดไดเปนอยางดี โดยหลักสูตรไดวางแผน
ขออนุญาตใหสลับกันใชงานหองปฏิบัติการเพ่ือหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ มีการติดตามของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาตามเวลาที่
กําหนดถึงรอยละ 93.75  และยังคงใชมาตรการสงเสริมนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการและมี
บทความสืบเนื่องจากงานประชุม แมจะมีสถานการณโควิด-19 งานประชุมวิชาการมีการเลื่อนเวลาจัด
กิจกรรม หรือปรับเปนแบบออนไลน ทําใหนักศึกษาเขียนผลงานวชิาการและไปนําเสนอไดหลังจากสง
เลมวิจัยแลว ซึ่งผลงานนักศึกษารวมกับอาจารยไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
2 รางวัล 

4) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการใชชีวิตอยางใกลชิดทําใหสามารถติดตาม 
แนะนํา แกปญหา และวางแผนการเรียน นักศึกษาจึงมีอัตราการคงอยูสูงข้ึน และยังคงมีแนวโนมการ
สําเร็จการศกึษาในเวลาที่กําหนดมากขึ้น 

5) การพัฒนาสมรรถนะแตละดานของนักศึกษาแตละชั้นปในโครงการที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดาน มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา มีจิต
อาสา มีความรับผิดชอบ สามารถนําไปใชในการเรียน การทําวิจัย และการใชชีวิต สงผลใหผลการ
เรียนดีข้ึน อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษามีแนวโนมสูงข้ึน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3.2-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3.2-3  การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
 
 
 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยามีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอ กระบวนการที่
ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2 และการจัดการเรียนสอนทุกรายวิชา 
โดยในปการศึกษา 2563 ไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปทีมีตอคุณภาพหลักสูตร พบวา
ความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานความพึงพอใจ ตั้งแตปการศึกษา 
2560 จนถึงปการศึกษา 2563 พบวามคีวามพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดับมากทุกป โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปน 
4.27 4.22 4.25 และ 4.13 ตามลําดับ  
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นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังนี้ 

ปการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 
2560 4.27 พึงพอใจมาก เพิ่มขึ้น 
2561 4.22 พึงพอใจมาก ลดลง 
2562 4.25 พึงพอใจมาก เพ่ิมข้ึน 
2563 4.13 พึงพอใจมาก ลดลง 

 
 

 
         ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  
         การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมีนัยสําคัญไมไดเนนที่
ปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษามีรายละเอียด
ดังนี ้
         หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีชองทางที่จะใหนักศึกษารองเรียนโดย
ผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงรองเรียนผานทางเฟสบุค เพจ ชีววิทยา 
SKRU และไลน Open chat “ชีววิทยา มรภ.สงขลา” นอกจากนี้ยังไดมีการจัดประชุมพบปะพูดคุยระหวาง
นักศึกษาและอาจารยในหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ
รองเรียน โดยมีอาจารยและนักศึกษารุนพ่ีชวยกันตอบคําถามและแนะนําเพ่ิมเติมในประเด็นรองเรียนที่
สามารถจัดการได ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดดําเนินจัดประชุมพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษาและ
อาจารยในหลักสูตร เพ่ือใหคําแนะนําและแกปญหาที่นักศึกษาไดเสนอมา นอกจากนี้ยังไดเชิญศิษยเกาที่
ประกอบอาชีพในสายงานที่เก่ียวกับชีววิทยา เพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนและการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือใหรุนนองมีความมั่นใจในการเรียนสาขาชีววิทยามากขึ้น และพบวาในปการศึกษา 
2563 มีการรองเรียนของนักศึกษา 4 ประเด็นไดแก  
         ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 2 คน เก่ียวกับรายวิชาเลือกที่ตองการใหมีหลากหลาย
และไมจัดเวลาในตารางใหตรงกัน 

y = -0.039x + 4.315
R² = 0.6627

2

3

4

5

25 60 25 61 256 2 25 63

แนวโนมความพึงพอ ใจและผลการจั ดการข อ รอ ง เ รียนของ
นักศึกษา

ผลการประเมิน
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         ดานอาจารยผูสอน จํานวน 3 คน เก่ียวกับการจัดผูสอน จํานวนผูสอน 
         ดานเครื่องมือ อุปกรณ สภาพหองเรียน จํานวน 2 คน เก่ียวกับจํานวนเครื่องตัดเนื้อเยื่อ และ
ฝาเพดานชํารุด 
         ดานสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู จํานวน 1 คน เนื่องจากการเรียนออนไลน 
         ดานอื่นๆ จํานวน 4 คน ซึ่งไดแก สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีปญหาในการเรียนออนไลน  
         ทางหลักสูตรไดดําเนินการตามกระบวนการ ไดแก รับขอรองเรียนนําไปเสนอในที่ประชุม
หลักสูตร และเปดประเด็นในวันที่นัดพบปะระหวางอาจารย บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป 
ชวยกันระดมความคิด หาแนวทางในการแกไข และดําเนินการจัดการขอรองเรียนตามความเหมาะสม
ในแตละสถานการณโดยความเห็นชอบของหลักสูตร สวนท่ีจัดการไดเองใหดําเนินการทันที สวนที่
นอกเหนือความรับผิดชอบหลักสูตรจะรองเรียนตอหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป   
          - ดานการจัดการเรียนการสอน เปดรายวิชาเลือกใหเพ่ิมเติม เชน ความตองการรายวิชาเลือกทาง
ทะเล หลักสูตรไดเปดสอนใหแลวในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เชิญผูเชี่ยวชาญมาสอนรวมกับอาจารยใน
หลักสูตร สอนทักษะการวายน้ํา ดําน้ําตื้น เพื่องานวิจัยตามความตองการของนักศกึษาและผูใชบัณฑติ และ
ปญหาเวลาเรียนวิชาเลือกชนกัน หลักสูตรใหนักศึกษาวางแผนเลือกรายวิชาที่สนใจตามลําดับความสําคัญ 
เนื่องจากไมสามารถจัดตารางเวลาผูสอนได 
          - ดานอาจารยผูสอน หลักสูตรจัดตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณวุฒิของอาจารยผูสอน 
และเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นมาชวยสอนทักษะที่จําเปนในการทําวิจัย  
          - ดานเครื่องมือมีไมเพียงพอ ไดสอบสวนรายละเอียด พบวาเปนอุปกรณที่ไมไดใชบอยตลอดเวลา 
และมีราคาแพง เชน เครื่องตัดเนื้อเยื่อ ที่มีเครื่องเดียวตองวางแผนสลับใชงาน ไมจําเปนตองจัดหามาเพิ่ม 
ในสวนนี้ตองทําความเขาใจกับนักศึกษาใหปรับพฤติกรรมการปฏบิัติงาน รูจักวางแผน จัดคิวใชงานกันอยาง
เหมาะสม  
          - ดานสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและดานอื่นๆ มักเปนปญหาในเรื่องสัญญาณ
อินเตอรเน็ตในการเรียนออนไลน มหาวิทยาลัยมีสัญญาณ wifi สําหรับนักศึกษา แตเมื่อใชงานพรอมกันอาจ
เกิดความลาชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น 
          จากผลการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนทุกดาน ทั้งชองทางในการ
รองเรียน ความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการจัดการตอขอรองเรียน ขอรองเรียนไดรับการ
แกไขอยางเปนรูปธรรม มีเพียงบางประเด็นที่หลักสูตรทําไดเพียงเสนอนโยบายใหหนวยงานที่
รับผิดชอบ เชน การซอมลิฟท ฝาเพดานหองปฏิบัติการ อยางไรก็ตามนักศึกษาเห็นวาวิธีการจัดการ
ตอขอรองเรียนมีความเหมาะสม และมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน ในภาพรวม
เฉลี่ยในระดับมาก คิดเปน 4.13 เม่ือเปรียบเทียบกับรายงานความพึงพอใจ ตั้งแตปการศึกษา 2560 
จนถึงปการศกึษา 2563 พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดับมากทุกป  
 

แนวโนมความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร 
         แนวโนมความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรดีข้ึนในดานการควบคุมการดูแลการ
ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที 21 แตดานการรับนักศึกษาลดลง โดยเฉพาะดานการเตรียม
ความพรอมซึ่ งมาจากสถานการณ โรคระบาดโควิด-19 ที่ ทําใหตองใชระบบออนไลนในการ
ติดตอสื่อสารซึ่งเปนปญหาสําหรับนักศึกษาใหมที่รับขาวสารไดไมทั่วถึง และอาจมีปญหาเกี่ยวกับ
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สัญญาณอินเตอรเน็ต หรือเครื่องมือสื่อสาร เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร ไอแพด เปนตน จึงมีความ
พึงพอใจในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษานอยลง แตยังคงอยูในระดับมาก ดังตาราง 
 

หัวขอการประเมิน 2561 2562 2563 
1. การรับนักศึกษา 4.24 4.21 4.13 
2. การเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 4.28 4.26 4.08 
3. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาปริญญาตร ี
4.38 4.52 4.51 

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที 21 

4.19 4.17 4.24 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27  4.28  4.25 
 

 
สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2563 

 

หัวขอ แนวโนม 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพิ่มขึ้น 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด ลดลง 

 

 ผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง (ถามี) 

      นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยามีความรู ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา การแสวงหาความรู การสราง
ความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง สามารถเขียนผลงานวิชาการ นําเสนอผลงาน และเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยทางชีววิทยา
ในเวลาท่ีกําหนดถึงรอยละ 93.75 รวมถึงไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ดังขอมูลในตัวบงชี้ขอ 3.2 สามารถรวมบูรณาการผลงานวิจัยของ
ตนเองกับการบริการวิชาการใหทองถ่ินได อันแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา และคุณลักษณะที่สําคัญ
ของนักศึกษาชีววิทยาที่ติดตัวไปถึงการทํางานจนผูใชบัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ การมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น พรอมพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา กิจกรรมใน
หลักสูตรทําใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ และรักทองถิ่น 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3.3-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3.3-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3.3-4  การตีพิมพเผยแพรผลงาน และรางวัลที่ไดรับของผูสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กระบวนการท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่  2  บณัฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวสุธินี หีมย ิ          โทรศัพท  : 0950363618 
ผูจัดเก็บขอมูล :     นางสาวสุธิน ีหีมย ิ          โทรศัพท  : 0950363618 
การจัดเก็บขอมูล :     ปการศึกษา 2563 
 

ผลการดําเนินงาน :  
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไดใชขอมูลจากสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 
ดาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 30 
2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 12 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 40.0 

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.83 
3.2 ดานความรู   คะแนน 4.67 
3.3 ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 4.72 
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 4.87 
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลย ี
คะแนน 4.62 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.74 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ป 2563  
 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

วิธีการคํานวณ 

 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได  = 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2561 2562 2563 
บรรลุ 

ไม
บรรลุ 

2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
4.0 

 

คาเฉลี่ย 
4.34 

 

คาเฉลี่ย 
4.55 

 

คาเฉลี่ย 
4.74 

 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

หลักสูตรชีววิทยาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ
อันดีกับผูรวมงาน เปนที่ยอมรับของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตามควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้นเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหมีความตอเนื่อง มีการติดตามสถานะการทํางานของบัณฑิตที่จบอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี ้    ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวสุธินี หีมย ิ   โทรศัพท  : 0950363618 
ผูจัดเก็บขอมูล :     นางสาวสุธิน ีหีมย ิ   โทรศัพท  : 0950363618 
การจัดเก็บขอมูล :      ปการศึกษา 2563 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
   ตามสูตร 

 

 การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทํา
แลวแตไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
คะแนนที่ได   = 
 
 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมี
ผูสําเร็จการศึกษาแลว 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 
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ผลการดําเนินงาน :  
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 
30 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงาน
ทํานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระทุกคน คิด
เปนรอยละ 100 คิดเปน 5.0 คะแนน ประกอบดวย บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 8 คน ในตําแหนง
ผูชวยนักวิจัย ครูผูสอนวิทยาศาสตร-ชีววิทยา ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน พนักงานที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรในหนวยงานของรัฐและเอกชน และกลุมที่ไดงานไมตรง
สาขาเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 11 คน สวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 9 คน  โดยมี
รายละเอียดของบัณฑติท่ีไดงานทําดังนี้ 

บัณฑิตที่ไดงานทํา (ไมรวมประกอบอาชีพอิสระ) 
จํานวน (คน) 

ตรงสาขา ไมตรงสาขา 
1. ผูชวยนักวิจัย 1 
2. ครผููสอนวิทยาศาสตร-ชีววิทยา 2 
3. พนักงานที่เก่ียวของกับดานวทิยาศาสตรในหนวยงานของรฐัและเอกชน  5 

4. พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 11 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ที่ รายการขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด จํานวน 

1. จํานวนบัณฑิตระดบัปรญิญาตรีทั้งหมด คน 30 

2. จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา คน 30 

3. รอยผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

4. จํานวนบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 19 

ตรงสาขาที่เรียน คน 8 
ไมตรงสาขาที่เรยีน คน 11 

5. จํานวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  คน 9 

6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 1 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน 1 

8. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท/เกณฑทหาร  คน 0 
9. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร คน 0 

10. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน บาท 11,037 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

2.2-1 สรุปภาวะการมีงานทําของบณัฑติ โดยสํานักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2561  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 บรรลุ ไม

บรรลุ 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 
70 

5 คะแนน 

รอยละ 
86.67 
คะแนน 
4.33 

รอยละ 
88.57 
คะแนน 
4.43 

รอยละ 
100 

คะแนน 
5.0 

รอยละ 
100 

คะแนน 
5.0 

 
 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยาทุกคนไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป ซึ่งทางหลักสูตรไดมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และกิจกรรมเตรียมความ
พรอมในการสมัครงานเพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงานหลังจากสําเร็จ
การศึกษา และทราบถึงการปฏิบัติตนที่ดีสําหรับการทํางานในอนาคต เชน ดานบุคลิกภาพ การเขียน 
resume การสัมภาษณงาน อยางตอเนื่องในอนาคต อยางไรก็ตามควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพเพ่ือเปดโอกาสใหบัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ตรงสาขาและสาขาที่ใกลเคียงไดมาก
ขึ้น รวมถึงกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมในสวนของการปรับตัวสําหรับการทํางานในอาชีพที่ไมตรงสายงาน 
และการสมัครงานแบบออนไลน เพ่ือสรางความมั่นใจกับบัณฑิต  
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หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคณุภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
GESH201 ทักษะชีวิต 8 13 11 0 0 0 0 2 0 0 0 34 32 

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 18 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 37 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 9 16 9 2 2 0 0 1 0 0 0 39 38 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2113263 ศิลปะอิสลาม 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

3562201 การสรางธุรกิจใหม และการเปน
ผูประกอบการ 

3 12 8 5 1 0 0 0 0 0 0 29 29 

3623115 ธุรกิจการบิน 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

3623203 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

4211107 เคมี 1 0 0 0 1 4 13 9 8 0 0 0 35 27 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 8 8 10 3 3 0 0 2 0 0 0 34 32 

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 11 8 7 9 3 0 1 0 0 0 0 39 39 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2 10 12 14 1 0 0 0 0 0 0 39 39 

4213303 ชีวเคม ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 

4331107 ชีววิทยา 1 1 3 3 4 6 8 7 2 0 0 0 34 32 

4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2 10 5 8 4 2 1 2 0 0 0 34 32 

4332103 ชีววิทยาของเซลล 7 0 11 7 10 5 1 0 0 0 0 41 41 

4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 23 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 40 40 

4333111 การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

0 2 3 3 11 3 7 0 0 0 0 29 29 

4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2 9 5 8 4 1 0 0 0 0 0 29 29 

4333113 นิเวศวิทยา 0 0 0 1 4 5 19 0 0 0 0 29 29 

4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 0 11 6 7 3 2 0 0 0 0 0 29 29 

4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 7 7 

4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของพืช 

3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 0 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 16 16 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 2 6 6 2 1 3 0 0 0 0 22 22 

4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว 

3 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 22 22 

4334102 วิวัฒนาการ 5 5 6 6 5 3 0 0 0 0 0 30 30 

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 2 6 4 2 1 2 2 0 0 0 0 19 19 

4334307 กีฏวิทยา 2 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางชีววิทยา 

9 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

4334905 วิจัยทางชีววิทยา 22 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 28 27 

4362101 จุลชีววิทยา 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 

4571411 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 5 14 8 

4571412 แคลคูลัส 2 2 1 0 1 1 3 14 4 0 0 9 35 22 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

5163404 เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
GESC402 โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติ 6 1 3 1 11 1 1 1 0 0 0 25 24 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยนื 

7 7 4 3 1 3 1 0 0 0 0 26 26 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GESH201 ทักษะชีวิต 25 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน 23 8 5 2 0 1 0 2 0 0 0 41 39 

GESL103 รูใชภาษาไทย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 4 20 11 0 1 0 0 0 0 41 41 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 24 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

4211107 เคมี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

4211109 เคมี 2 0 0 1 1 3 10 10 0 0 0 0 25 25 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 3 4 4 7 5 1 0 0 0 0 0 24 24 

4213303 ชีวเคม ี 0 1 1 1 1 3 7 0 0 0 24 38 14 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1 1 4 6 11 9 4 0 0 0 2 38 36 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ขส I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4331109 ชีววิทยา 2 1 1 4 3 5 4 5 2 0 0 0 25 23 

4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 2 7 5 7 2 2 0 0 0 0 0 25 25 

4332203 พฤกษศาสตร 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4332302 สัตววิทยา 2 2 10 10 8 1 0 0 0 0 0 33 33 

4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 4 13 8 0 0 0 2 0 0 0 0 27 27 

4332105 ชีววิทยาในโลกปจจุบัน 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 10 

4333115 สถิติสําหรับชีววิทยา 0 0 0 1 5 8 12 1 0 0 1 28 26 

4333404 พันธุศาสตร 3 9 9 5 2 0 0 0 0 0 0 28 28 

4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 23 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 29 28 

4333502 เทคนิคทางชีววิทยา 0 7 12 7 1 0 1 0 0 0 0 28 28 

4333503 ชีววิทยาภาคสนาม 0 0 7 14 7 0 0 0 0 0 0 28 28 

4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 10 10 

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4334903 สัมมนาทางชีววิทยา 26 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 28 28 

4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29 27 

4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
ชีววิทยา 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

4571411 แคลคูลัส 1 2 1 0 1 3 5 5 1 0 0 8 26 17 

4571412 แคลคูลัส 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา)    
รหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ทําให

ผิดปกต ิ
มาตรการแกไข 

4213303 ชีวเคม ี 2/2563 ยกเลิก
รายวิชา (W) 

คิดเปน 
63.16%  

ผลการเรยีน
นักศึกษา 

พ้ืนฐานทางเคม ี หลักสตูรรวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษา 

ใหคําแนะนําเก่ียวการ
วางแผนลงเรยีนใหม
ในเทอมถัดไป และ
ติดตามผลการเรียน 

 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 
   ไมมี 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

ไมมี 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน  
   ไมมี 
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

GESH201 ทักษะชีวติ 1/2563   ใชระบบ LMS ในการจัดการเรียน
การสอน 

GESS301 การใชชีวติในสังคมสมยัใหม 1/2563 4.66  ปรับปรุงวิธีการสอนใหมีความ
ทันสมัย  
 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 1/2563 4.77  - 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2563   - 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการ

พัฒนาตน 
1/2563   ปรับกิจกรรมใหเหมาะกับความ

หลากหลายของนักศึกษา และมี
การปรับกําหนดการสงงานเพ่ือให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ร ะ ย ะ เวล า ใน
ตรวจขอสอบและการตัดเกรด 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1/2563   - 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 1/2563 4.46  การ จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ใน

รูปแบบออนไลน ควรใชเฉพาะใน
กรณีจําเปน และไมควรใชกับวิชา
ที่มีการฝกปฏิบัติเปนอยางยิ่ง การ
ฝกพูด สนทนา หรือนาเสนองาน
เ ป น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  จ ะ มี
ประสิทธิภาพมากกวานี้ หากได
จัดการเรียนการสอนในหองเรียน 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร 1/2563 4.89  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

GES0701 อาหารและโภชนาการ
เบ้ืองตน 

1/2563 4.60  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน โดยปรบัเนือ้หาใหทันสมยั 

2113263 ศิลปะอิสลาม 1/2563   เชิญวิทยากรใหความรู 

3562201 การสรางธุรกิจใหม และการ
เปนผูประกอบการ 

1/2563   - 

3623115 ธุรกิจการบิน 1/2563   เตรียมกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาในแตละสวนของรายวชิา 

3623203 การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1/2563 4.71  เชิญวิทยากรภายนอกมาถายทอด
ประสบการณและใหความรูใหม 

4211107 เคมี 1 1/2563 4.33  ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

4211108 ปฏิบัติการเคม ี1 1/2563 4.48  เส น อแ ล ะ วางแ ผ น ป รับ ป รุ ง
รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป 
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4212511 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 1/2563 4.81  วางแผนปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาทุก 5 ป 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี
พ้ืนฐาน 

1/2563 4.49  ควรอธิบ ายวิ ธี ก ารทด ลองใน
สัปดาหกอนเริ่มการทดลอง และ
อธิบายซ้ําในคาบที่ทําการทดลอง 
อีก ท้ั งควรสุ มกลุมนักศึกษาให
ออกมาสรุปวิธกีารทดลองในแตละ
สัปดาห 

4213303 ชีวเคมี 1/2563 4.77  ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหนักศึกษา
สามารถเขาใจไดมากขึ้น เชน การ
ใหนักศึกษาไดศึกษาบทเรียนมา
กอนล วงหน า หรือการสั่ งงาน
ลวงหนากอนเรยีน 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1/2563 4.59  1 .ปรับปรุงการสอนให โดยให
นักศึกษาไดเตรียมพรอมในการทํา
ปฏิบัติการเพ่ิมมากข้ึน อาศัยการ
เรียนรูผาน 
google classroom 

4331107 ชีววิทยา 1 1/2563 4.37  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสถานการณ ในโลก
ปจจุบัน 

4331108 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 1/2563 4.43  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสถานการณในโลก
ปจจุบัน 

4332103 ชีววิทยาของเซลล 1/2563 4.56  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสถานการณในโลก
ปจจุบัน 

4332104 ปฏิบัติการชีววทิยาของเซลล 1/2563 4.44  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสถานการณในโลก
ปจจุบัน 

4333111 การจัดระบบและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1/2563 4.59  1.กําหนดประเด็นปญหาตางๆ ที่
ทันตอสถานการณปจจุบันเพื่อให
คนควาขอมูลและวิเคราะห 
2 .มอบหมายใหคนควาขอมู ล
เพ่ิมเติมดวยตนเองท้ังในเวลาเรยีน
และนอกเวลาเรียน เพ่ือวิเคราะห
ประเด็นปญหาตางๆ และอภิปราย
รวมกันในช้ันเรียนใหมากขึ้น 

4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1/2563 4.58  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันตอ
สถานการณในปจจุบัน 

4333113 นิเวศวิทยา 1/2563 4.27  1. เพ่ิมจํานวนการทดสอบยอย
มากขึ้น เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา
สนใจเรียน 
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2. ให นั ก ศึ ก ษ า อ า น เอ ก ส า ร
วิชาการท่ีเก่ียวของเพิ่มเติมจาก
เดิม 
3. ควรมีการปรับทัศนคติกอนเขา
เรียนระดับอุดมศึกษา เพราะขาด
แรงจูงใจในการอานและการเรียน 

4333114 ปฏิบัติการนเิวศวทิยา 1/2563 4.22  1. ใหงานเสริม ปรับรูปแบบการ
ทดลองใหงายชึ้น 
2. ควรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ
สําหรับทําการทดลองภาคสนาม 
เพราะขาดแคลนอยางมาก 

4333205 กายวิภาคและสรีรวทิยาของ
พืช 

1/2563 4.77  - 

4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของพืช 

1/2563 4.87  - 

4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 1/2563 4.75  - 
4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง 1/2563 4.86  เนนใหฝกปฏิบัติจากตัวอยางสัตว

ที่ มี ชี วิ ต ใน แ ห ล ง อ าศั ย ต าม
ธรรมชาต ิ

4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตว 

1/2563 4.58  - 

4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว 

1/2563 4.50  เนนใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อภิปรายกลุมมากขึ้น 

4334102 วิวฒันาการ 1/2563 4.70  เพ่ิมกรณีศึกษาใหนักศึกษาฝกคดิ
วิเคราะหใหทันสมัยอยูเสมอ 

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 1/2563 4.38  - 
4334307 กีฏวิทยา 1/2563 4.73  ค ว รมี ก า รป รั บ ทั ศ น ค ติ ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า ก อ น เ ข า เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา เพราะนักศึกษา
ขาดแรงจูงใจในการอานและการ
เรียน 

4334803 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพทางชีววทิยา 

1/2563 4.66  1 .ป รับปรุ ง เนื้ อห ารายวิช าให
ทันสมัย 
2.เพ่ิมเติมทักษะปฏิบัติในเนื้อหา 
วิชาท่ีนอกเหนือจากการเรียนใน
รายวิชาอื่นที่สอดคลองกับลักษณะ
งาน ที่ นั ก ศึ ก ษ าต อ งอ อ ก ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ 

4334905 วิจัยทางชีววทิยา 1/2563 4.72  วางแผ น กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษ า
ดําเนินการวิจัย และสอบปากเปลา
ตามกําหนดเวลา 

4362101 จุลชีววทิยา 1/2563 4.16  กระตุนใหทําแบบฝกหัดบอยๆ 
ซาๆ  
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4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1/2563 4.51  ก ร ะ ตุ น ให นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ทํ า
ปฏิบัติการท่ัวถึงทุกคน 

4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1/2563 4.90  - 
4571411 แคลคูลสั 1 1/2563 4.16  กระตุนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด

บอยๆ ซ้ําๆ ชวยกันอธิบายซึ่งกัน
และกัน พรอมท้ังสังเกตขั้นตอนการ
ทําที่เปลี่ยนแปลง 

4571412 แคลคูลสั 2 1/2563 4.38  ปรับคะแนนการสอบกลางภาค
และเพ่ิมคะแนนในสวนคะแนน
ระหวางภาค  

5101401 การผลิตและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ 

1/2563 4.44  จัดทําสื่อการสอนออนไลนเพ่ิมเติม 
เชน ทําวีดีโอ, google 
classroom เปนตน 

5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการ
จัดการธรุกิจขนมอบ 

1/2563 4.44  จัดทําสื่อการสอนออนไลน เชน 
คลิปวีดีโอ, google classroom 
เปนตน 

5163404 เทคโนโลยีการผลติกลวยไม 1/2563 4.14  - 
GESC402 โปรแกรมประยุกตสํานักงาน

อัตโนมัต ิ
2/2563 4.12  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย 2/2563   ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสมกับ 
ระยะเวลา 

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2/2563 4.30  1. ประชุมทีมผูสอนและปรับปรุง
หัวขอลําดับการสอนสําหรับเทอม
ถัดไป 
2. การจัดหองเรียนท่ีเหมาะสมตาม
จํานวนนักศึกษา และการแบงกลุม
เรียนโดยยังคงใชระบบเรียนรวม 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2563 4.19  ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอน
และกระบวนการเรียนรู โดยปรับ
ให เห ม าะส ม กับ ส ถาน การณ 
ปจจุบันที่เกิดข้ึน 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2563   ใชระบบ LMS ในการจัดการเรียน
การสอน 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 2/2563 4.22  ใช   Discoveries Software 
ที่พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน 2/2563 4.48  1.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
แสดงออกทางการเรียนมากขึ้น 
(นําเสนอผลงาน) 
2.จัดกิจกรรมใหนักศึกษาศึกษา 
คนควาความรูทางภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมจากที่ เรียนรูภายนอก
หองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง 
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(Self-study) ผานสื่อห องเรียน
ออนไลน (google classroom) 
3.ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน เชน 
เพ่ิมคะแนนทดสอบยอย หรือ
ชิ้นงานขึ้น 
4.รับวิธีการทดสอบยอย เชน มี
การสอบอาน/พูด เพิ่มข้ึน รวมทั้ง
กระตุนใหผู เรียนไดฝกฝนและ 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผาน
กิจกรรมในชัน้เรียนมากขึ้น 

GESL103 รูใชภาษาไทย 2/2563 4.5  ปรับปรุงแบบฝกหัดใหทันสมัยและ
นาสนใจมากขึ้น 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 2/2563 4.68  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนโดยปรับเนื้อหาใหทันสมัยและมี
การบูรณาการกับงานวจิัยหรือบริการ
วิชาการหรือทํานุศิลปวัฒนธรรม 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2/2563   ดําเนินการใหเอกสารประกอบการ
สอนมีความครบถ วนสมบู รณ
ยิ่งข้ึน 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 2/2563   ดําเนินการใหเอกสารประกอบการ
สอนมีความครบถ วนสมบู รณ
ยิ่งข้ึน 

4211107 เคมี 1 2/2563 4.64  ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความ 
คิดเห็นรวมกัน 

4211109 เคมี 2 2/2563 4.37  หมั่นถามและใหนักศึกษาฝกทํา
โจทยใหมากขึ้น 

4211110 ปฏิบัติการเคม ี2 2/2563 4.30  ปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย 
สอดแทรกขอมูลเพิ่มเติม 

4213303 ชีวเคมี 2/2563 4.41  ปรับเปลี่ ยนวิธีสอนใหนั กศึ กษา
สามารถเขาใจไดมากขึ้น เชน ใหศึกษา
บทเรียนมากอนลวงหนา หรือการ
สั่ งงานลวงหนากอนเรียน รวมทั้ ง
อาจจะเพิ่มเติมการศึกษานอกหอง
เรียน เพื่อใหสามารถเรียนรู ในบาง
เนื้อหาไดชัดเจนมากขึ้น 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 2/2563 4.29  ปรับปรุงการสอนใหโดยใหนักศึกษา
ไดเตรียมพรอมในการทําปฏิบัติการ
เพ่ิมมากข้ึน อาศัยการเรียนรู ผาน 
google classroom รวมท้ังปรับรูป 
แบ บ ก า ร ส อ น ใ ห นั ก ศึ กษ า  
สามารถอธิบายผลการทดลองที่ 
เกิดขึ้นในแตละปฏิบัติการใหแลว 
เสร็จภายในช่ัวโมงเรียน 
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4331109 ชีววิทยา 2 2/2563 4.48  ปรับปรุงวิธีการจัดการสอนแบบ
ออน ไล น ให น า ส น ใจขึ้ น ต าม
สถานการณโควิดและใหสอดคลอง
กั บ ท รั พ ย า ก ร ก า ร เรี ย น รู ที่
นักศึกษามี และเขาถึงได 

4331110 ปฏิบัติการชีววทิยา 2 2/2563 4.38  - 
4332203 พฤกษศาสตร 2/2563 4.74  - 
4332302 สัตววทิยา 2/2563 4.66  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย

อยูเสมอ เนนใหนักศึกษาไดเรียนรู
จ าก ตั วอ ย า งสั ต ว ต าม แห ล ง 
อาศัยในธรรมชาต ิ

4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ชีววทิยา 

2/2563 4.61  สอนวิธีการปรับปรุงความหมาย
จ าก โป รแก รม แ ป ล ภ าษ า ให
เหมาะสมกับงานทางวชิาการ 

4332105 ชีววิทยาในโลกปจจุบัน 2/2563 4.53  1. เพิ่มเนื้อหาการประยุกตใชทาง 
ดานจุลินทรีย 
2. ปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัย
ตามสถานการณ ในโลกปจจุบัน 
รวมถึงใหมีการบูรณาการกับงาน 
วิจัยหรือบริการวิชาการหรือทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม 

4333115 สถิติสาํหรับชีววิทยา 2/2563 4.65  ปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรให
มากขึ้น 

4333404 พันธุศาสตร 2/2563 4.58  ปรับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
ก า ร ส อ น ให ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สถานการณในโลกปจจุบัน 

4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 2/2563 4.64  ปรับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
ก า ร ส อ น ให ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สถานการณในโลกปจจุบัน 

4333502 เทคนิคทางชีววทิยา 2/2563 4.63  - 
4333503 ชีววิทยาภาคสนาม 2/2563 4.66  ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการในโรงเรียนทองถ่ิน 
และมีการเชื่อมโยงปฏิบัติการกับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาย
ชีววทิยา เพ่ือใหมีเวลาเต็มที่ในการ
ออกแบบวางแผน Field project
เก็บขอมูลภาคสนาม ในทุกระบบ
นิเวศ 

4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล 2/2563 4.59  ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ใหทันสมัย และเพ่ิมเติมขอมูล
งานวิจัย 

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 2/2563 4.84  มอบหมายงานและรายงานที่
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สอดคลองกั บยุคสมัย  และให
คนควาขอมูลเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียนจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

4334903 สัมมนาทางชีววิทยา 2/2563 4.41  ป รั บ เนื้ อห าให ทั นส มั ย และมี
กิจกรรมการเรียนการสอนให  
สอดคลองกับสถานการณในโลก  
ปจจุบัน 

4334904 วิธวีจิัยทางชีววทิยา 2/2563 4.63  เชิญวิทยากร/นักวิจัยที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรที่เก่ียวของ
มารวมอภิปราย เลาประสบการณ 
การพัฒนาโจทยวิจัย  และการ
เขียนโครงการวิจัย 

4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางชีววทิยา 

(ไมมีการประเมินผูสอน) 

2/2563   
(มคอ.6) 

ควรสํารวจความสนใจของนักศกึษา
เพื่อเลือกและตดิตอประสานงานกับ
หนวยฝกประสบการณลวงหนากอน
สงนักศึกษาออกฝกฯ 

4571411 แคลคูลสั 1 2/2563 4.44  - 
4571412 แคลคูลสั 2 2/2563 4.00  ปรับคะแนนการสอบกลางภาค 

และเพ่ิมคะแนนในสวนคะแนน 
ระหวางภาค 

 
7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. ใชเวลาในการยกตัวอยาง 
สถานการณนานเกินไป 
2. นักศึกษาบางสวนเขาชั้นเรียน
สาย  
3. เนื่องจากเปนการเรียนการ 
สอนในระบบหองเรียนเสมื อน 
ดังนั้นการตรวจสอบการเขาชั้น
เรียนจึงไมไดใชการขานเรียกชื่อ  
 
 

1. ตัวอยางสถานการณควรมีความ 
กระชับเหมาะสมกับเนื้อหาเวลา 
2. ใชคะแนนเปนตัวกระตุนใหเขา
ชั้นเรียนตรงตอเวลา  
3. ใชการตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 
ผานระบบออนไลน เชนการscan 
QR code  ตามระยะเวลาที่กําหนด
เชน 15 นาทีหลังจากเขาสอนใน
ระบบการเรียนออนไลน ผู สอนจะ
กําชับเรื่องการเปดหนากลองเพ่ือ
แสดงความสนใจในการเรียน      

ความรู 
 

1. นักศึกษามีความสามารถดาน 
ภาษาอังกฤษคอนขางจํากัด 
 
 
2.นักศึกษาสวนใหญขาดทักษะการ 

1. จึงเนนเพียงการสะกดคําที่ เปน 
American English แ ล ะ  British 
English เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจ
ในการสะกดคําศัพท 
2. แกไขโดยอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

อานและแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการจําแนก 
ชนิดกลุมสิ่งมีชีวิต 
3. นักศึกษามีพ้ืนฐานเก่ียวกับพืช 
แตกตางกัน 
 
4. นักศึกษาขาดความเขาใจใน
การทําการทดลอง ทําใหสอบ
กอนการทดลองไดคะแนนนอย 
และเขียนแผนการทดลองไดไม
คอยดี   

เขาใจมากขึ้น 
 
 
3. แกไขโดยยกตัวอยางผลิตภัณฑ
ใกลตัวและใชขอมูลจากสื่อออนไลน
ประกอบการบรรยาย 
4. ต อ งอ ธิ บ าย เพ่ิ ม เติ มอย า ง
ละเอียด เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และทําการทดลองไดถูกตอง 

 

ทักษะทางปญญา 

 

1. นักศึกษาบางคนไมกลาแสดง 
ความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ
อภิปรายในชั้นเรียนนอย  
 
 
2.นักศกึษานําความรูไปประยุกตใช 
ไดนอย  

1. ควรสรางแรงจูงใจ และกระตุนให
นั กศึกษามีสวนรวมในการตอบ
คําถามและแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางเรียน ใหมีการแลกเปลี่ยน
การถามและตอบ 
2. แกไขโดยการถามนําและสรุป
ประเด็น 

ทักษะความสัมพันธระหวาง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

1 .งานกลุมคอนขางติดตามความ
รับผิดชอบใหชัดเจนไดยาก  
 
 
2. นักศึกษามาจากหลากหลาย
สาขาวิชาและมี เวลาไมตรงกัน    
ทําใหในบางครั้งนัดหมายกันไดยาก 

1. กระตุ นให มีความรับผิดชอบ     
ตองานกลุ ม โดยนําเสนองานหนา
ชั้ นเรียนทุ กคน และกํ าหนดให
ทํางานสงเปนกลุม 
2. ตองมี กิจกรรมเพื่อให เกิดการ
ละลายพฤติ กรรม รวมถึ งการ
จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง 
ชัดเจน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นักศึกษาสวนใหญขาดทักษะใน 
ดานการคํานวณ การแปลงหนวย 
การคิดเปอรเซ็นต การคํานวณ
ตนทุน 
2. นักศึกษายังขาดความรูดานการ
คนหาขอมูลโดยใชสื่อเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 

1. สอนเทคนิคการคํานวณ และนํา
ตัวอยางจากการปฏิบัติจริงมาใช
เปนแบบฝกหัดในการคํานวณ 
 
2. ตองอธิบายวิธีการคนหาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและอธิบาย
เทคนิคการใชคําเพื่อใชในการคนหา
ความรูและเพื่อความรูที่ไดมานั้น
ตรงกับจุดประสงคความตองการ
ของผูเรียน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 96 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

3. นักศึกษาสวนใหญ มีความรู
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรนอย และ
ไมคอยทบทวนบทเรียน รวมถึงการ
ทําแบบฝกหัด 
4. นักศึกษามีทักษะการใชภาษา
เพื่ อ ก ารสื่ อ ส ารค วาม รู ท าง
วิทยาศาสตรคอนขางนอย  
 

3. ผู สอนควรเนนย้ํ าให ทบทวน
บทเรียน รวมถึงการทําแบบฝกหัด 
 
 
4. กระตุนใหนักศึกษามีการสื่อสาร 
หรือนําเสนอหนาชั้นหลาย ๆ ครั้ง 
เพื่อใหมีความมั่นใจและนําเสนอได
ดีขึ้น 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
ไมมีการรับอาจารยใหม 
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ
มุงสูการจัดการความรู ดานการเรยีนการ
สอน : การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
(เกณฑใหม) วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ณ 
หองประชุมพลเอกเปรม ตณิสูลานนท 
ชั้น 7 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

3 - เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

อบรมออนไลน เรื่อง เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามแนว   
Outcome-based Education 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - เพ่ิ มทั กษะแนวคิ ดของการจั ดการ
การศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรียนรู และ
วิ ธี การพั ฒนาปรั บปรุ งออกแบบ
โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา 
รวมถึงการจัดทําแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการขอตาํแหนง
ทางวิชาการ เรื่อง “เตรยีมผลงานอยางไรจึง
จะไดตาํแหนง” วนัที่ 3-4 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 - เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

อบรมเทคนิคการสอนและการประเมินผลการ
เรียน วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
 
 

2 - พัฒนาการเรียนการสอน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ
มุงสูการจัดการความรูดานวิจัย : การพัฒนา
ชุดโครงการตามแนวพระราโชบาย (การบรูณา
การการวิจัย บริการวชิาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย) ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2563  ณ   หองประชุม 10-103 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
องค ค วาม รู  มี ก ารแบ งป น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง  

อบรมการอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรม เพื่อทําผลงานทางวชิาการ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2564 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2 - เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ
มุงการจัดการความรูดานการเรยีนการ
สอน : แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนนิงาน
หลักสตูร ในวนัที่ 24 มีนาคม 2563 ณ   
หองประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

3 - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
องค ค วาม รู  มี ก ารแบ งป น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง  

เขารวมกิจกรรมแบบออนไลนเพ่ือแลก 
เปลี่ยนประสบการณมุงการจัดการความรู
ดานการเรียนการสอน: พัฒนาตํารา/
หนังสือและเอกสารคาํสอน ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

4 - พัฒนาการเรียนการสอน และเตรียม
ค วาม พ ร อ ม เพ่ื อ เข าสู ตํ าแห น ง
วิชาการ 

เขารวมอบรม ISO/IEC 17025 

 

- 1 ไดรับความรู เก่ียวกับมาตรฐานดาน 
ISO/IEC 17025 ตั้ งแ ต ก า ร เต รี ย ม
ตัวอยางถึงความชํานาญในการวิเคราะห
ทดสอบถึงการเก็บบันทึกและการ
รายงานผล  

เขารวมโครงการอบรมดานความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 

- 1 ไดรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ การทํางานในหอง 
ปฏิบัติการท่ีตองเก่ียวของกับสารเคมี  

เขารวม อบรม สัมมนาการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยเช้ือโรคและพิษจากสัตว วันที่  11 
พฤษภาคม 2564 

- 1 ไดรับความรูเกี่ยวกบั พรบ. เชื้อโรคและ
พิษจากสตัวทดลอง 
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องคประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :       นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 0841950114 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดําเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย : รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

โดยออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา มีระบบการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
หลักสูตรมีวัตถุประสงคการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาโดยพิจารณาจาก  

1. ผลการประเมินหลักสูตรในรอบที่ผานมา 
2. นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
3. ผลการวิเคราะหสภาพสังคมที่มีสวนเก่ียวของกับสาขาวิชาใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจลังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมุงเนนความตองการของตลาดแรงงาน และ
ความตองการของประเทศ  
โดยวางแผนพัฒนา ดังตาราง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาชีววทิยาใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาที่สกอ. กําหนด 

1. จัดประชุมหลักสูตรอยางสม่ําเสมอเพ่ือติดตามการดําเนินงาน 
2. ประเมินหลักสูตรตามรอบปการศึกษา 
3. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม และความ
ตองการของทองถ่ิน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความตองการของหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในดานคุณสมบัติของบัณฑิต เพ่ือการ
ทํางาน และการพัฒนาดานงานวิจัย 
2. สํารวจความตองการของนักเรียนและผูใชบัณฑิต เพ่ือนําไปใช
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การสงเสริมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. เพ่ิมพูนความรู/ทักษะใหกับอาจารยผูสอน  
2. จัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 
5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 99 

 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
          การดําเนินงานของหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาในปการศึกษา 2563 เปนรอบสุดทายของ
หลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังนั้น หลักสูตรจึงไดเริ่มดําเนินการเขาสูรอบของการปรับปรุงตาม
ระยะเวลามาตั้งแตปการศึกษา 2562 และตอเนื่องจนกระทั่งเสร็จสิ้นในปการศึกษา 2563 เพ่ือให
สามารถเปดใชหลักสูตรปรับปรุง 2564 ได  โดยดําเนินการภายใตโครงการศึกษาความเปนไปไดใน
การปรับปรุงหลักสูตร งบประมาณ 15,000 บาท มีขัน้ตอนการดําเนินงาน ดังนี้         

1. หลักสูตรจัดทําแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิ และสถานฝกประสบการณ รวมถึงขอขอเสนอแนะที่จําเปน และนําผลการ
ประเมินแบบสอบถามมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะจัดทําโครงสรางหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
ของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน ทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคลองของสาระรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา แลวนําไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให
นักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ และ
การทํางานได 

4. หลักสูตรนําผลจากการปรับปรุงเขาสูกระบวนการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และปรับปรุงดานตาง ๆ ตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ ภายใตการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร 
งบประมาณ 40,000 บาท โดยแบงกิจกรรมเปน 2 กิจกรรม ดังนี ้

    4.1  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารางหลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง              
ครั้งที่ 1    วันท่ี 27 มกราคม 2563 เปนการประชุมภายในหลักสูตร เพ่ือจัดทําราง  
ครั้งที่ 2    วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ประชุมพิจารณารางหลักสูตร  
              โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ทาน คือ  
              ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ และ อาจารย ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร  
ครั้งที่ 3    วันท่ี 6 มีนาคม 2563 ไดจัดประชุมภายในหลักสูตร  
             เพ่ือสรุปผลการจัดทํารางหลักสูตร 

4.2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิพากษหลักสูตร ในวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563  
      โดยเชิญผูทรงคณุวุฒิภายนอกจํานวน 2 ทาน คือ ศ.พวงเพ็ญ ศริริักษ และอาจารย     
       ดร.ธนพันธุ ปทมานนท 

        จากนั้นหลักสูตร ไดเสนอตอที่ประชุม กช.ของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 
เมษายน 2563 และที่ประชุม กป.คณะ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  

5.  หลักสูตรไดนําผลจากการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  ยื่นตอสภา
มหาวิทยาลัย และไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2563  

6.  หลักสูตรไดนําผลที่ไดยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง
หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2564 

● มีการประเมินกระบวนการ 
           จากการประชุมเพ่ือประเมินผล คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พบวา สภาพสังคมและ
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เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามการเติบโตของเทคโนโลยี ทําใหผูใชบัณฑิตมีความ
คาดหวังผลการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตใหตอบสนองตอหนาที่และภาระงาน รวมถึงสามารถปรับ
ใชเพ่ือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม โดยไมกระทบกับกระบวนการทํางานและสังคมในที่ทํางาน 
ทําใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงตองอาศัยกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผลลัพธการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (Outcome Based Education : OBE) 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินขั้นตอน กลไก และผลการ
ดําเนินงานโดยการปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอน OBE มุงเนนสาระรายวิชาที่สงเสริมผลสัมฤทธแก
นักศึกษา มีการปรับลดรายวิชาที่ซ้ําซอน เพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย เชน การประยุกตใชชีววิทยาระดับ
โมเลกุล เทคนิคพ้ืนฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  เพิ่มรายวิชาที่สอดคลองกับบริบทของสังคม
ทองถ่ินและภารกิจของมหาวิทยาลัย เชน วิชาชีววิทยาเพื่อการทองเที่ยวทองถิ่น  แมลงสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เปนตน โดยมีความคาดหวังจากการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี ้
 
 

ปที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 - อธิบายความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อพรอมสูการเรียนรูในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2 - ปรับตัวและเรียนรูเพ่ือเขาสูสังคมไดอยางมีความสุข  
- อธิบายและเขาถึงความกาวหนาทางวิทยาการในศาสตรท่ีเก่ียวของ 

3 - ปฏิบัติและประยุกตใชวิทยาการทางชีววิทยาเพื่อการเรียนในศาสตรตาง ๆ ได 

4 - บูรณาการความรูตาง ๆ และนําไปปฏิบัติสูการแกปญหางานวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
- ประยุกตใชความรูและทักษะปฏิบติัสําหรับการฝกประสบการณและสหกิจเพ่ือเปนแนวทาง

ในการประกอบอาชีพ 
 
 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
        การดําเนินงานเพื่อบริหารหลักสูตร ดานสาระของรายวิชาตาม มคอ. 1 และ มคอ. 2 
หลักสูตรยังไดมีการปรับปรุงสาระของรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหมีความทันสมัย โดย
ปรับปรุง มคอ.3 ตามขอแนะนําใน มคอ. 5 ของทุกรายวิชาที่ไดมีการนําเสนอทั้งจากผูสอนและ
ผูเรียน ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาดีขึ้น โดยบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีอัตราการไดงานทําสูงขึ้น และมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตาราง 

 
 

การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2561 2562 2563 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 
หลังสําเร็จการศึกษา 

88.57 100 100 

คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

4.34 4.55 4.74 
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นอกจากกระบวนการที่หลักสูตรดําเนินการแผนที่ไดวางไวแลว หลักสูตรยังไดดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงตามรอบประเมิน ทําใหไดหลักสูตรปรับปรุงที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของ 
สกอ. พรอมรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานและสังคมโลก โดยมีอัตราการมี
งานทํา และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับมาก 
● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัทิี่ดีไดชัดเจน 

หลักสูตรมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน โดยมีการปรับปรุงสาระรายวิชาเพ่ือใหมีความ
ทันสมัย ตรงตามความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต ทั้งในรอบการปรับปรุงตามรอบประเมิน
และการปรับปรุงยอย ในภาคการศึกษาและประจําปการศึกษา จึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับ
นักศึกษาเปนอยางดี โดยนักศึกษามีไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากขึ้น มีอัตราการไดงาน
ทําสูง รอยละ 100 และผูใชบัณฑติมีความพึงพอใจสูงมากอยางตอเนื่อง  

จึงทําใหหลักสูตรยังคงเปนที่นิยม มีนักศึกษามาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และ
สามารถเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 2564 ได ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงได และ
ยังคงใชชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 โดยไม
จําเปนตองเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรอื่น เหมือนหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอื่น ๆ ในภาคใต 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
          หลักสูตรมีสาระรายวิชาที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะของบัณฑิตใหตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานไดเปนอยางดี โดยมีอัตราการไดงานทํารอยละ 100 นอกจากนี้ บัณฑิต
ของหลักสูตรยังไดรับผลการประเมินความพึงพอใจสูงขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง สงผลใหมีจํานวน
นักศึกษาใหมเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ จนสามารถพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ไดสําเร็จ และสามารถเปดรับนักศึกษาใหมได โดยหลักสูตรฉบับ
ปจจุบันและหลักสูตรปรับปรุง 2564 มีสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม 
มคอ.1 และ มคอ.2 มีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและตลาดแรงงาน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
ประเด็นเปาหมาย : หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวหนาทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
         คณะมีการแตงตั้ งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรโดยพิจารณาจาก นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ที่ทันสมัยและมีความกาวหนาในสาขาวิชา รวมถึงมีผลการวิเคราะหสภาพสังคมท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับสาขาวิชานั้น ๆ ตามขั้นตอน ดังนี ้
1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิง

นโยบาย วิถีโลก ความกาวหนาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตรที่จําเปนสําหรับหลักสูตร 
เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของปที่ผานมา 
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2. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามแผน 

 
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดนําผลใน ขอ 1 มาวิเคราะหในกระบวนการจัดทําราง
หลักสูตรปรับปรุง พบ เนื้อหาสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ดังนี้ 

1. การออกแบบหลักสูตรควรเนนเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญ 
2. หลักสูตรที่ออกแบบควรตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
3. ทักษะพ้ืนฐานยังคงเปนสิ่ งสําคัญสําหรับนักศึกษาที่จะตองใช เพ่ือการแขงขันใน

ตลาดแรงงาน 
      จากนั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดนําผลจากการประชุมดังกลาวไปปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีความทันสมัย โดยหลักสูตรปรับปรุง 2564 มีขอแตกตางจากหลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังนี ้

1. ลดจํานวนหนวยกิตลง เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสามารถปรับแผนการศึกษาในแตภาค
การศกึษาใหสามารถจบการศึกษาไดเร็วข้ึน 

2. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของรายวิชาที่ทําใหเกิดปญหาการเรียนไมตรงตามแผน โดยนํา
เงื่อนไขที่เก่ียวของกับรายวิชาที่มีตัวตอเนื่องที่ไมจําเปนออก 

3. เพ่ิมรายวิชาที่สอดคลองกับปจจุบัน และตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ทองถ่ิน สงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปดกวางสูสังคมโลก 
● มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินขั้นตอน กลไก และผลการ
ดําเนินงาน เพื่อนําเขาสูกระบวนการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
นาเชื่อถือ ผานกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารางหลักสูตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
และ 27 มีนาคม 2563 จากนั้น นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและไดรับมติรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพบปญหาที่เกิดจากการนําเสนอผานผูทรง และไดรับ
คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง ดังนี ้
1. ใหลดความซ้ําซอนของรายวิชา  
2. ใหมีจุดเนนในการเสริมสรางทักษะและสมรรถนะ เพ่ือใหมีเอกลักษณของหลักสูตร 
3. สงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปน เชน คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ เปนตน 
        คณะกรรมการจึงไดจัดการประชุมและระดมความคิดผานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และแกไขตามคําแนะนํา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

จากกระบวนการที่หลักสูตรดําเนินตามแผนการปรับปรุง ทําใหไดหลักสูตรปรับปรุงที่
ทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคมโลก ซึ่งตองการใหนักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น สามารถประกอบอาชีพอิสระได เปนนายของตนเอง 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 103 

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ดําเนินการผานกระบวนการศึกษาความเปนไปได
ในการปรับปรุงหลักสูตร มีเลมวิจัยและผลการประเมินความเปนไปได ซึ่งทําใหมีจํานวนรายวิชา
ใหม 25 รายวิชา ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะ  และมีการลดความซ้ําซอนของ
รายวิชา รวมถึงยกเลิกรายวิชาที่ไมจําเปนออกไป ทําใหจํานวนหนวยกิตลดลง หลักสูตรมีความ
กระชับมากข้ึน โดยพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เอกสาร
หลักฐานประกอบ) 
● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัทิี่ดีไดชัดเจน 

      จากการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ผานการปรับปรุงหลักสูตรรายป และรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะเวลา 3 รอบการประเมินทําใหหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สามารถพัฒนาจนได มคอ. 2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง หลักสูตรไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต โดยไมจําเปนตองเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรเหมือนหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอ่ืน ๆ ที่ประสบปญหา 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  

หลักสูตรสามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. พรอม
รับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 สงผลใหสามารถเปดรับนักศึกษาใหมเขาเรียนได โดยหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ 
มคอ.2 ท่ีพัฒนาใหมีความทันสมัย ผานการวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร มีขอเสนอจากผูทรงคุณวุฒิ 
ศิษยปจจุบัน  บัณฑิต และผูใชบัณฑิต การออกแบบสาระรายวิชามุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพื่อให
เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคมโลกที่เปนปจจุบันมากขึ้น 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวสุธินี หีมย ิ  โทรศัพท  :  0905363618 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง โทรศัพท  :  0894642827 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 

ผลการดําเนินงาน 
  
5.2.1 การกําหนดผูสอน 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 
2. กําหนดอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดเหมาะสม ตรงกับความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในเนื้อวิชาที่สอน  
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรชีววิทยาไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาการวางระบบผูสอนจากผลการประเมินการ

ดําเนินการในปการศึกษา 2562 ซึ่งพบวาการวางระบบผูสอนและการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการวางแผนการดําเนินงาน
ตามระบบที่ไดวางไว เพ่ือใหการกําหนดผูสอนมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดังนี ้
1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 มายังหลักสูตร

ชีววิทยา 
2. หลักสูตรชีววิทยา จัดผูสอนในแตละรายวิชา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมวางแผน

รวมกัน เพ่ือจัดระบบการสอน และจัดอาจารยผูสอน โดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุป
คุณลักษณะ ความรูความสามารถของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมท้ังพิจารณา
รวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอน
และวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา  

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอน ผานคณะ ไปยัง สนส. หลังจากนั้น สนส.ดําเนินการ และเปด
ระบบเพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียน  

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรชีววิทยาไดดําเนินตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอน ดังนี้  
1. หลักสูตรชีววิทยาไดรับรายวิชาท่ีเปดสอน จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) 

สง เพื่อดําเนินการเสนอชื่ออาจารยผูสอน เปนระยะเวลา 3 เดือน กอนกําหนดเปดภาคการศึกษา  
2. หลักสูตรไดดําเนินการจัดประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 และ 3/2563 (สําหรับการวาง

ระบบผูสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและจัดอาจารยผูสอนใหมีความเหมาะสมกับแตละ
รายวิชาท่ีเปดสอน ตามความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน และผลประเมิน
การสอนของอาจารยทุกคนที่มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 รวมทั้งไดสํารวจนักศึกษาที่มีผลการเรียน/
การลงทะเบียนไมเปนไปตามแผน รวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณารายวิชาตกคางท่ีจะสามารถ
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ขอเปดใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดกลับมาเรียนตามแผนไดโดยเร็ว ทั้งนี้หากเปนรายวิชานอก
เอก หลักสูตรไดดําเนินการขอความรวมมือจากหลักสูตรนั้นๆ เพื่อท่ีจะขอเปดรายวิชาเพิ่มกอนเปด
ภาคเรียนเพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมตัวกอนเริ่มการเรียนการสอน 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนตามรายวิชาที่เปดสอน และรายวิชาที่ขอเปดเพ่ิมเติมใหแก
นักศึกษาไปยัง สนส. ผานคณะ โดยในบางรายวิชาปฏิบัติการที่มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
มากกวา 20 คน หลักสูตรไดมีปรับแผนการสอนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณโควิด ไดแก 
รายวิชาสัตววิทยาไดมีการปรับแบงกลุมเรียนเปน 2 กลุมเรียน (2 section) เพ่ือลดจํานวนนักศึกษา
ในการทําปฏิบัติการ สวนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ปฏิบัติการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล และปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว แมไมไดมีการแบงกลุมเรียนแตไดมีการปรับแผนการสอนโดยการแบงเปน 2 กลุมยอยแลว
สลับกันมาทําปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนด และบางรายวิชาที่มีคาบเรียนบรรยายและปฏิบัติการในวัน
เดียวกัน ไดสลับเปนบรรยายหรือปฏิบัติการทั้งวัน เพ่ือลดการปฏิสัมพันธซึ่งหนา  
4. สนส.ดําเนินการจัดตารางเรียน และเปดระบบใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ ตาม
กําหนดเวลา หลังจากนั้น สนส. แจงมายังอาจารยผูสอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาที่
สอน หากมีการแกไขใหแจงไปยัง สนส. เพ่ือดําเนินการตอไป 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประเมินและทบทวนการวาง

ระบบผูสอน ในปการศึกษา 2563 โดยเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา พบวาความพึงพอใจของนักศึกษา
ตออาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นกวาปกอนๆ เนื่องจากการแบงกลุมเรียนเปนกลุม
ยอยทําใหดูแลนักศึกษาไดทั่วถึงข้ึน สามารถตอบขอซักถามหรือใหคําแนะนํามากข้ึน 

 

ผลประเมินการสอน 
1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ 4.44 มาก 4.38 มาก 4.45 มาก 4.40 มาก 

อ.อรนุช สุขอนันต 4.28 มาก 4.41 มาก 4.49 มาก 4.55 มากที่สดุ 
อ.ดร.นุชจรินทร 
 เพชรเกลี้ยง 4.66 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 4.65 มากที่สดุ 4.64 มากที่สุด 
อ.ดร.เบญจวรรณ 
ยันตวิเศษภักด ี 4.55 มากที่สดุ 4.64 มากที่สุด 4.70 มากที่สดุ 4.57 มากที่สุด 

อ.สุธินี หีมย ิ 4.58 มากที่สดุ 4.57 มากที่สุด 4.57 มากที่สดุ 4.63 มากที่สุด 

อ.วีรยุทธ ทองคง 4.21 มาก 4.37 มาก 4.42 มาก 4.30 มาก 
 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมิน พบวา กระบวนการกําหนดผูสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการท่ี

ดําเนินการอยูสามารถกําหนดผูสอนที่สอดคลองกับความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ อาจารย
และนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด หลักสูตรควรมีฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของ
อาจารย และประเมินความครอบคลุมของสาระการเรียนรูของรายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกัน 
ศาสตรใดท่ียังขาดผูเชี่ยวชาญควรดําเนินการเชิญวิทยากรเฉพาะทางจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 106 

 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
จากผลการประเมินจากนักศึกษาในปการศึกษา 2563 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ อาจารยผูสอนมีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 และมีผลประเมินการสอนของอาจารยทุกคนอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยมากกวา 4.30 และมีแนวโนมที่สูงข้ึนกวาปกอนๆ อยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการที่
หลักสูตรไดมีการเชิญ อาจารยผูสอนรวมจากหลักสูตรใกลเคียง และวิทยากรผูเชี่ยวเฉพาะทางมาเปน
วิทยากรสอนรวมทําใหหลักสูตรชีววิทยาสามารถจัดผูสอนไดเหมาะสมมากขึ้น และสามารถเปด
รายวิชาที่สอนไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษาและขอคิดเห็นของ
ผูใชบัณฑิต ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมในการกําหนดผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

จากการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดผูสอนของหลักสูตรชีววิทยาอยางตอเนื่อง ทําให
หลักสูตรสามารถกําหนดผูสอนไดเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการกําหนดผูสอนโดยการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค
ของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา แลวนํามาพิจารณารวมกับ ความรู ความสามารถ ประสบการณของ
ผูสอนในหลักสูตร ตามความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน และผลประเมินการ
สอนของอาจารยทุกคนที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.30 และมีแนวโนมที่สูงข้ึนกวาปกอนๆ อยางเปน
รูปธรรม 

2. มีการเชิญอาจารยผูสอนรวมจากหลักสูตรใกลเคียง และวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะมารวมสอนในบทเรียนที่อาจารยทานนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษ ทําใหสามารถเปดสอนได
ครอบคลุมศาสตรทางชีววิทยามากขึ้น 

 
 
 

y = 0.026x + 4.44
R² = 0.6377
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แนว โนมความ พึ งพอใจของนักศึกษาต ออาจาร ย ผู สอน

ผลการประเมิน เชิงเสน (ผลการประเมิน) เชิงเสน (ผลการประเมิน)
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
หลักสูตรชีววิทยาสามารถกําหนดอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดเหมาะสม ตรงกับความรู 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเนื้อวิชาที่สอน นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยผูสอนใน
รายวชิาตางๆ ในระดับมากที่สุด (4.52) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 มคอ.2  
5.2.1-2 รายงานการประชุม  
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 
3. ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 

 
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
ระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ. 4) การ

จัดการเรียนการสอน มีดังนี ้
1. หลักสูตรชีววิทยาไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ 

จัดทําเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ตลอดจนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน
การสอน 

2. หลักสูตรชี้แจงทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนในการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) โดยเนนย้ําใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสื่อเทคโนโลยี โดย
กําหนดใหอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 สงภายใน 2 
สัปดาหกอนเปดภาคเรียน  

3. ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาความถูกตองและความสอดคลองของแผนการเรียนรู ของม
คอ. 3 และ มคอ. 4 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ
สอดคลองกับหลักสูตรที่ขออนุมัติใน มคอ.2 จากนั้นอาจารยผูสอนนําผลจากการประชุมไปปรับปรุง 
และดําเนินการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ไปยังงานวิชาการคณะในลําดับตอไป  

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรชีววิทยาไดดําเนินการตามระบบดังกลาว ดังนี ้
1. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางระบบและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน (รายงาน

การประชุม) ท่ีสอดแทรกกิจกรรม/โครงการตางๆ ใหกับนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะทางวิชาหลักให
สอดคลองกับสมรรถนะของผูเรียนที่พึงประสงคในแตละชั้นป ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียน
แบบบูรณาการกับการทํางานของหลักสูตร ดังนี ้
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ชั้นป/ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นปที่ 1 -วิชาศึกษาทั่วไป 

-วิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
-วิชาศึกษาทั่วไป 
-วิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 

ชั้นปที่ 2 -วิชาศึกษาทั่วไป 
-วิชาพื้นฐานสาขา ทีเ่นนครอบคลมุศาสตร
หลักทางชีววทิยา 

-วิชาศึกษาทั่วไป 
-วิชาพื้นฐานสาขา ทีเ่นนครอบคลมุ
ศาสตรหลักทางชีววทิยา 

ชั้นปที่ 3 -วิชาเฉพาะทางทางชีววทิยา  -วิชาเฉพาะทางทางชีววิทยา  
*เนนฝกทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยา 

ชั้นปที่ 4 -วิชาเฉพาะทางทางชีววทิยา  
-วิจัยทางชีววทิยา 
-การเตรยีมความฝกประสบการณ/สหกิจ
ศึกษา  

การฝกประสบการณการทํางาน 

 

จากนั้นแจงไปยังอาจารยผูสอนใหดําเนินการจัดเตรียมการสอนในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายในป
การศึกษา 2563 พรอมทั้งชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดทํา มคอ.3, 4 โดยเนนย้ําใหอาจารย
ผูสอนนํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,6) ของภาคการศึกษาที่ผานมา และผลการ
ทวนสอบขอสอบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนักศึกษา มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา 
รวมทั้งการวัดการประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 และ
สมรรถนะของผูเรียนที่พึงประสงคของหลักสูตร 

2. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3,4 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และสงไปยังหลักสูตรเพ่ือใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบ มคอ.3,4 เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของแผนการ
จัดการเรียนรูกับมาตรฐานผลการเรียนตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 (Curriculum mapping) แลว
รายงานผลการทวนสอบไปยังอาจารยผูสอนเพ่ือใหปรับแกและดําเนินการจัดสงเขาระบบออนไลนของ 
สนส. กอนเปดภาคการศกึษาตามระยะที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดทุกรายวิชา  

3. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน โดยมีการชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชาตามท่ีระบุไวใน มคอ.3,4 ทั้งแผนการสอน วิธีการสอน การวัดการประเมินผลที่นําไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดบูรณา
การการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย โดยมีการนําเนื้อหาสาระที่ใหบริการ
วิชาการรวมท้ังการทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

4. หลักสูตรรวมกับคณะไดดําเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา (คําสั่ง ควท.ที่ 428/2563) สําหรับกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (รายวิชา 4334803 การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ, 4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพ) เพ่ือประสานงานกับนักศึกษา
และพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในการฝกประสบการณ กํากับดูแลการฝก
ประสบการณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ในระหวางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนการเสริมทักษะใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะในกลุมรายวิชาทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยา
ที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติทั้งหองเรียนและในภาคสนาม ไดแก รายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา สัตว
วิทยา สัตวไมมีกระดูกสันหลัง สัตวมีกระดูกสันหลัง และชีววิทยาภาคสนาม ที่มีการนํานักศึกษาทํา
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ปฏิบัติการในสถานที่จริงนอกหองเรียน รวมถึงการศึกษาดูงานในหนวยงานที่เก่ียวของ เชน ราย
วิชาพฤษศาสตร สัตววิทยา วิวัฒนาการ เปนตน (โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา) นอกจากนี้ยังไดมี
การมอบหมายงานในรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดฝกทักษะ และนําความรู ทักษะที่เรียนไปใชในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแกนักเรียนในโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  อ.จะนะ จ.สงขลา (รายงาน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน) ซึ่งเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร
วิทยาศาสตรเชิงรุกไปพรอมกันดวย บางรายวิชา เชน นิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งเปนการเปดสอนในครั้ง
แรกตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากบางหนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกประสบการวิชาชีพและผูใชบัณฑิต 
ประกอบกับการที่มีนักศึกษาสนใจทําวิจัยในดานนี้มากขึ้น จึงไดมีการเชิญวิทยากร ดร.เอกนรินทร 
รอดเจริญ จากภาควิชาวาริชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มารวมในการจัดการเรียนการสอน (โครงการบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน) 
โดยเฉพาะทักษะดานการวายน้ําและดําน้ํ าเพ่ือศึกษาวิจัยทางทะเล เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะของหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
สวนกลุมวิชาวิจัยและการฝกประสบการณการทํางาน ไดดําเนินการ ดังนี ้

-รายวิชา 4334905 วิจัยทางชีววิทยา สําหรับกลุมเรียน 604237 ภาคเรียนที่ 1/2563  
หลักสูตรรวมกับอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษาไดวางแผนในการทําวิจัยของนักศึกษาไว
ตั้งแตชวงปลายภาคเรียนที่  2/2562 (รายงานการประชุม ครั้งที่  2/2563) ซึ่งเปนชวงที่ ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ในการขออนุญาตใหนักศึกษาใชหองปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการ
วิจัย โดยวางแผนใหนักศึกษาสลับกันเขาใชหองปฏิบัติการไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนดใหเปนไปตาม
มาตรการการปองกัน รวมทั้งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับงานทางชีววิทยา (การสืบคนขอมูลและการใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะหสถิติเพื่อ
งานวิจัย) วันที่ 27 มิถุนายน 2563 สงผลใหนักศึกษาสามารถกลับมาทํางานวิจัยไดโดยเร็ว และ
นักศึกษาสามารถทําวิจัยตามกระบวนการไดเสร็จสิ้นรอยละ 93 ทําใหสามารถดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยแลว 
หลักสูตรรวมกับคณะไดสงเสริมและใหทุนสนับสนุนแกนักศึกษาในการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการในระดับชาติ พรอมตีพิมพบทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการ จํานวน 4 เรื่อง และอยูระหวางการจัดทําตนฉบับเพื่อสงตพีิมในวารสารอีกอยางนอย 3 เรื่อง 

-รายวิชา 4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยาสําหรับกลุมเรียน 624237 หลักสูตรรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาไดกระตุนใหนักศึกษาไดเริ่มหาหัวขอวิจัยที่นักศึกษาสนใจ โดยเนนโจทยวิจัยท่ี
สอดคลองกับการใชประโยชนในทองถ่ิน ตั้งแตเริ่มลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยาเพ่ือ
ตรวจเอกสารและศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ โดยนักศึกษาตองนําหัวขอวิจัยที่สนใจและสรุปแนวคิด
เก่ียวกับโครงรางวิจัยไปพบกับอาจารยที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในหัวขอนั้นๆ ประกอบการพิจารณาถึง
ความพรอม ความเหมาะสมและความเปนไปไดที่จะดําเนินงานวิจัย หลังจากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาไดรวบรวมรายชื่อ โครงการวิจัย  นักศึกษาผูทํ าวิจัย และแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสอบโครงรางและโครงการวิจัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิจัยทําหนาที่ใหคําปรึกษา 
กํากับดูแลนักศึกษาตลอดกระบวนการทําวิจัย ซึ่งนักศกึษาไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
โครงรางวิจัยได 93% เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทางชีววิทยา (การงาน Microsoft office) วันที่ 20 มิถุนายน 
2563 และมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการทําวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดฝก
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ทักษะการใชเครื่องมือที่หลักสูตรไดรับการจัดสรรมาใหม ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ขณะเดียวกัน
ก็ไดมีการดําเนินการใหนักศึกษาสามารถทําวิจัยไดในระหวางปดภาคการศึกษาเพ่ือกระตุนใหนักศึกษา
สามารถทําวิจัยไดเสร็จสิ้นเร็วข้ึน 

-รายวิชา 4334801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรรวมกับคณะไดจัด
โครงการใหความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ จัดในวันที่  27 มีนาคม 2564 เพื่อ
เตรียมพรอมในการฝกประสบการณและการทํางาน จากนั้นคณะกรรมการฝายฝกประสบการณ
วิชาชีพไดสํารวจความตองการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไมมี
นักศึกษาแจงความประสงคปฏิบัติสหกิจ ดังนั้นคณะกรรมการฝายฝกฯ ไดแจงใหนักศึกษาเลือกสถาน
ฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาชีววิทยาหรือในสาขาที่เก่ียวของตามความสนใจ จากนั้นเสนอให
คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเห็นชอบ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและความพรอม และ
ประกาศใหนักศึกษาทราบกอนเปดภาคเรียน ในระหวางการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดจัด
กิจกรรมโดยการแบงกลุมนักศึกษาตามลักษณะงานในหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพ มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนความรู ทักษะที่เก่ียวของกับลักษณะงาน และเนนเพ่ิมเติม
ทักษะปฏิบัติในเนื้อหาวิชาที่นอกเหนือจากที่เรียนมาจากรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะที่
หลากหลายมากยิ่งข้ึนและสอดคลองกับลักษณะงานที่นักศึกษาตองออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
สําหรับในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ตองฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานที่มีการใชทักษะ
ทางดานจุลชีววิทยา ทางอาจารยผูสอนจึงไดมอบหมายใหนักศึกษาหาเวลาวางมาเปนผูชวยนักวิทย
ศาสตรในการเตรียมปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา เพ่ือเปนการทบทวนและเปนการฝกเทคนิคทางจุล
ชีววิทยาของนักศึกษาใหมีความพรอมมากยิ่งข้ึน  

- รายวิชา 4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา หลักสูตรไดจัดโครงการ
สัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีการเชิญวิทยากรมาใหความรู คือ นายเรืองฤทธิ์  พรหมดํา 
ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทํางานดานชีววิทยาจากหลากหลายหนวยงาน ปจจุบันสังกัดหนวยงาน 
พิ พิ ธภั ณ ฑ สถานธรรมชาติ วิท ยา ๕ ๐  พรรษาสยามบรมราชกุ มารี  คณ ะวิท ยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา บรรยายในหัวขอเรื่อง “ลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับหนวยงาน และฝกประสบการณวิชาชีพอยางไรจึงมีความสุข
ในหนวยงาน” รวมท้ังเลาประสบการณในการทํางานในหลายหนวยงาน เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความ
พรอม หลังจากนั้นอาจารยผูสอนไดชี้แจงทําความเขาใจกฎระเบียบ หลักเกณฑการประเมิน ใน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพ) ทั้งนี้หลักสูตรรวมกับ
คณะไดแตงตั้งอาจารยนิเทศฯ (คําสั่ง ควท.ที่ 562/2563) ในการติดตามและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเมื่อการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาเสร็จสิ้น หลักสูตรไดวางแผนดําเนินการจัดโครงการสัมมนาหลักฝกประสบการณวิชาชีพ 
(โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ) ในรูปแบบออนไลน ผาน google meet เพ่ือให
นักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจและประสบการณท่ีไดจากการฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ไดแสดงความคิดเห็นตาง ๆ โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 3 เขารวมรับฟงเพ่ือเปนประโยชนตอการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในปถัดไป รวมทั้งยังไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงานและการ
ปฏิบัติตนที่ดีสําหรับการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยมีวิทยากร คือ นางสาวพัชรี เทพสุริบูรณ 
ซึ่งเปนครูผูสอน สังกัดหนวยงาน โรงเรียนธิดานุเคราะห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บรรยายในขอ
เรื่อง การเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน สัมภาษณงาน และบุคลิกภาพที่ดีในการทํางาน 
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พรอมทั้งเลาประสบการณในการทํางานเพื่อเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาที่สนใจงานดานครูผูสอน 
นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ทํางาน เชน โครงการพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพ่ือกาวสูวัยทํางานของนักศึกษา ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา ทั้งในเรื่องของ
การสมัครงาน การสัมภาษณงาน และพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ี
พรอมกาวสูการทํางานไดในอนาคต  

6. ในระหวางการเรียนการสอน อาจารยผูสอนมีการทวนสอบจากการสังเกต สัมภาษณ ผลการ
ปฏิบัติ และในสัปดาหสุดทายกอนสอบปลายภาค อาจารยผูสอนไดเนนย้ําใหนักศึกษาแตละกลุมเรียน 
แตละวิชา ไปประเมินการสอนผานระบบออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
ประเด็นตางๆ ไดแก การชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการ
สอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียน พฤติกรรมการสอนในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็น เปนตน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอนในแตภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบประจํา
หลักสูตร ไดดําเนินการทวนสอบขอสอบระหวางภาค ปลายภาคเรียน และทวนสอบเกรด รวมทั้ง
อาจารยผูสอนไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3,4 หลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนของแตละรายวิชา เพื่อนําไปใชในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
มคอ.5 และ มคอ.6 สงในระบบของ สนส. ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาค
การศกึษา และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ดังนี้  
1. ระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3,4) 

พบวา อาจารยผูสอนสามารถสง มคอ.3,4 เขาระบบออนไลนของ สนส. ไดครบทุกรายวิชาตามระยะที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2563 พบวา หลักสูตรชีววิทยาสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องจากปกอนๆ เห็นไดจากความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยในทุกดานของปการศึกษา 2563 ซึ่งสูง
กวาคาเฉลี่ยในปการศึกษา 2562 และ 2561 โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาตอผูสอนในรายวิชา
ตางๆ มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาเปนความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน วิธีประเมินผลที่หลากหลายอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 และความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 ทั้งนี้อาจ
เปนผลมาจาการปการศึกษา 2563 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนสอน เปนกิจกรรมการเรียน
การสอนผานระบบออนไลนมาเปนชวงระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียน
ออนไลนและกิจกรรมการเรียนการสอนไดมากขึ้น ประกอบกับการที่อาจารยผูมีการใชสื่อเทคโนโลยี
การสอน รวมทั้งกิจกรรมการสอนที่หลากหลายมากขึ้น จึงสงผลนักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้นตาม
ไปดวย 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษา 

ดานหลักสูตรการศึกษา 
2561 2562 2563 

คาเฉลี่ย ระดบั คาเฉลี่ย ระดบั คาเฉลี่ย ระดบั 
1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาใน
หลักสตูร 

4.22 มาก 4.14 มาก 4.24 มาก 

2. ผูสอนในรายวิชาตางๆ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
วิชาที่สอน 

4.38 มาก 4.49 มาก 4.54 มากที่สุด 

3. การจัดตารางเรยีนมีชวงเวลาที่เหมาะสม 4.21 มาก 4.10 มาก 4.24 มาก 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการพัฒนา
นักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีสวนรวมความสามารถในการใช
เทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.35 มาก 4.22 มาก 4.30 มาก 

5. ระบบการประเมินผลของรายวชิาที่เปดสอน มีวิธี
ประเมินทีห่ลากหลาย เชน คะแนนสอบ การบาน 
รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

4.28 มาก 4.27 มาก 4.38 มาก 

ภาพรวม 4.29 มาก 4.24 มาก 4.34 มาก 
 

สําหรับความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54 ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงกวาปที่ผานมา และมีแนวโนมดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษามีคาเพิ่มข้ึนจากป
การศึกษา 2561 คือ 4.09 เปน 4.35 ในปการศึกษา 2562 และ 4.44 ในปการศึกษา 2563 จึง
สะทอนใหเห็นวาหลักสูตรสามารถดําเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

 

สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย 

ตอกระบวนการเรียนการสอน 

2560 2561 2562 2563 

คาเฉลี่ย ระดบั คาเฉลี่ย ระดบั คาเฉลี่ย ระดบั คาเฉลี่ย ระดบั 

1. การควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนในรายวชิาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกกลุมเรียน 

3.80 มาก 3.71 มาก 3.80 มาก 4.40 มาก 

2. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการ
สอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษา 

3.80 มาก 4.00 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มาก
ที่สุด 

3. การสงเสริมการทําวิจัยของ
ผูสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

3.80 มาก 3.86 มาก 4.60 มากที่สุด 4.40 มาก 

4. การควบคุมกํากับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา 

3.80 มาก 3.71 มาก 4.40 มาก 4.60 มาก
ที่สุด 

5. การนํากระบวนการบริการทาง
วิชาการเขามามีสวนรวมในการ

3.80 มาก 4.14 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มาก
ที่สุด 
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จัดการเรียนการสอนและสงผล
ตอการเรยีนรูของนักศึกษา 

6. การนํากระบวนการวิจัยมาใชใน
การเรยีนการสอนและสงผลตอ
การเรยีนรูของนักศึกษา 

3.40 ปาน
กลาง 

4.00 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มาก
ที่สุด 

7. การสอดแทรกศลิปะและ
วัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน ใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.40 ปาน
กลาง 

3.86 มาก 4.60 มากที่สุด 4.60 มาก
ที่สุด 

ภาพรวม 3.69 มาก 3.90 มาก 4.46 มาก 4.54 
มาก
ที่สุด 

 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. อาจารย 3.90 4.46 4.54 
2. นักศึกษา 4.29 4.24 4.34 

เฉลี่ย 4.09 4.35 4.44 
 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชวงปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่ง

ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหอาจารยผูสอนตองมีการปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนผานระบบออนไลน และมีนักศึกษาบางสวนที่มีปญหาการใชงานระบบ อาจารยผูสอนไดมีการ
แกปญหาจนทําใหนักศึกษาสามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอนได ดังนั้นเมื่อเขาสูชวงการจัดการ
เรียนในปการศึกษา 2563 อาจารยผูสอนมีการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
สอนในรูปแบบออนไลน มีการใชสื่อเทคโนโลยี ตางๆ มากข้ึน ประกอบกับการที่นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวกับการเรียนออนไลนและกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีข้ึน จึงสงผลใหการจัดการเรียนการ
สอนดีขึ้นดวย  

สวนรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาที่นักศึกษาไมสามารถดําเนินการวิจัยไดในชวงปดภาคเรียน ป
การศกึษา 2562 นั้น หลักสูตรรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถดําเนินการแกปญหาและ
ปรับแผนการทําวิจัย โดยการวางแผนการใชหองปฏิบัติการในการทําวิจัยตามมาตรการการปองกัน
โรค สงผลใหนักศึกษาสามารถดําเนินการทําวิจัยไดเสร็จสิ้นตามกําหนด (รอยละ 93) ในปการศกึษา 
2563  

  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
หลักสูตรชีววิทยาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง เห็นไดจากการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีแนวโนมสูงข้ึน
ในทุกดาน เนื่องจากหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
เนนการเสริมทักษะใหกับนักศึกษา ทั้งทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยาที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติทั้ง
หองเรียนและในภาคสนาม การศกึษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ การเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายให
ความรูในรายวิชาและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการท่ีนักศึกษาสามารถ
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ดําเนินการวิจัยไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนๆ ที่ผานมา แมวาจะ
ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาด แตหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนไดมีการปรับแผนและ
แกปญหาจนสามารถกระตุนใหนักศึกษาดําเนินการไดแลวเสร็จ สงผลตออัตราการจบการศึกษา ทั้งยัง
สามารถสนับสนุนใหนักศึกษามีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติไดอยางตอเนื่อง สวนรายวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพยังพบวานักศึกษามีผลการประเมินจากหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพใน
ระดับมากถึงมากที่สุดและไมมีขอรองเรียนขณะนักศึกษาฝกงาน ซึ่งบงบอกไดวาหนวยงานมีความพึง
พอใจตอนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา 
 

 
 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2561 จนถึง ป
การศึกษา 2563 พบวาหลักสูตรชีววิทยา สามารถวางระบบผูสอนและจัดการเรียนการสอนไดบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ แมวาในชวงเวลาดังกลาวจะอยูในสถานการณโควิด-19 ดังนี้ 

1. หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเนนการ
เสริมทักษะใหกับนักศึกษา ทั้งทักษะเฉพาะดานทางชีววิทยาท่ีเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติท้ัง
หองเรียนและในภาคสนาม การศกึษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ การเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายให
ความรูในรายวชิาอยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรรวมกับอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษาไดมีการวางแผนในการทําวิจัยของ
นักศึกษา ทําใหนักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด  

3. หลักสูตรรวมกับคณะมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติได
อยางตอเนื่อง  

ดังนั้นหลักสูตรตองดําเนินการตามระบบดังกลาวและตองมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนใหทันตอ
สถานการณปจจุบันเพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  

y = 0.175x + 3.9433
R² = 0.9271

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

2561 2562 2563

แนว โน มความ พึงพอใจของนัก ศึกษาและอาจารย

อาจารย นักศึกษา เฉล่ีย เชิงเสน (เฉล่ีย)
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อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน และหลักสูตรสามารถจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาและอาจารยมีความพึง
พอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในระดับมาก  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.2.2-2 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.2.2-3 รายงานการประชุม  
5.2.2-4 คําสั่ง ควท.ที่ 428/2563 
5.2.2-5 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
5.2.2-6 รายงานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
5.2.2-7 โครงการบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
5.2.2-8 โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.2.2-9 คําสั่ง ควท.ที่ 562/2563 
5.2.2-10 โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.2.2-11 มคอ.5 และ มคอ.6 
 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเปาหมาย :  

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และสอดแทรก
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรชีววิทยาจัดทําแผนการดําเนินงานของสาขาวิชาที่ครอบคลุมการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยพิจารณารายวิชาที่สามารถดําเนินการได 

2. หลักสูตรชีววิทยาแจงไปยงัอาจารยผูสอนในรายวชิาเพื่อสํารวจความพรอมในการดําเนินกิจกรรม 
โดยใหอาจารยผูสอนกําหนดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมทั้ง 3 ดาน 
ระบุรายละเอียดการบูรณาการในดานดังกลาว ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

3. อาจารยผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา หลังจากนั้นมีการประเมินและ
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
หลักสูตรชีววิทยา มีการสํารวจรายวิชาและความพรอมที่สามารถดําเนิน และรวมกันวางแผนการ

ดําเนินงาน (รายงานการประชุม) และจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวในขอ 2 โดยม ี      
การบูรณาการในรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
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1. รายวิชาวิจัยทางชีววิทยา  
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการทางสังคม โดย

นักศึกษามีการนําขอมูลจากงานวิจัย เรื่อง ความหนาแนนและการแพรกระจายของไสเดือนทะเล Diopatra 
claparedii (Polychaeta: Onuphidae) บริเวณสันหลังมังกรและหอสี่หลังในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล 
อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โดยนางสาวฟาราห ยูนุ และนางสาวสิริวิมล เชียงไขแกว และงานวิจัยเรื่องการ
ประดับทอของไสเดือนทะเล Diopatra claparedii (Polychaeta: Onuphidae) บริเวณสันหลังมังกรและหอ
สี่หลังในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โดยนางสาววนิดา ศรีอินทร และนางสาวสุ
นันทิยา รํามะนา รวมเปนสวนหนึ่งในการเสนอแนวทางการอนุรักษแนวหญาทะเลและหาดเลนหอสี่หลัง 
อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเสนอตอกรรมการตรวจประเมินซ้ํา 
อุทยานธรณีโลกสตูล พรอมทั้งทําความเขาใจกับชุมชนท่ีเขาไปใชประโยชนพ้ืนที่เพื่อการทองเที่ยว โดยเริ่ม
นํามาใชประโยชน ตั้งแตวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

- มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการทางสังคม  โดยนักศกึษาไดนําผลงานวิจัยจากทําวิจัยในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยาเก่ียวกับสัตว
หนาดินทะเล มาดําเนินกิจกรรมในบทบาทผูชวยวิทยากร โดยชวยถายทอดความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัย 
ไดแก คูมือเลาเรื่อง “ลัดเลาะชายฝง เลสตูล” และ “หมูเกาะสตูลแดนใต” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ 
วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล รวมทั้งไดรวมอธิบายและตอบคําถามเก่ียวกับสัตวที่พบในพื้นที่ชายฝง
สตูล เชื่อมโยงกับผลงานวิจัยของอาจารยในโครงการการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ชายฝงทะเล อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน ใหแกชุมชนและไกดทองถิ่นไดนําไปเลาเรื่องราว
ใหนักทองเที่ยวหรือผูสนใจได 

2. รายวิชาวิธวีิจัยทางชีววิทยา  
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนักศึกษา 

ไดแก 
1) นางสาวนภัทสรณ สังเมือง และ นางสาวนูรอานีส บาเหม มีการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของอาหารเสริมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลับพลึงธารเพ่ือการอนุรักษ ซึ่งพลับพลึงธารเปน 
endemic species ที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชน และมีแผนการถายทอดไปยังชุมชนทองถิ่นเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

2) นางสาวรัญชนา สีคงแกว และ นางสาวชอทิพย คงชุม มีการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง ชนิดของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีผลตอการชักนําแคลลัสของขาวเฉี้ยงพัทลุง ซึ่งเปนขาวพ้ืนเมืองของพัทลุง 
และมีแผนการเผยแพรเพื่อเปนการรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน และอนุรักษขาวพ้ืนเมืองใหอยูในวิถีชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่นตอไป 

3. รายวิชาสัตววิทยา  
- มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา ที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ โดย

นักศึกษานําความรูจากการเรียนปฏิบัติการวิชาสัตววิทยา เรื่อง การเก็บรักษาตัวอยางสัตว ไดแก การสตัฟฟ
ปู และกุง มาดําเนินกิจกรรมสาธิตและสอนใหนักเรียนสตัฟฟสัตว เพื่อผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา ณ 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีบทบาทเปนผูชวย
วิทยากรที่คอยถายทอดความรู ซึ่งนอกจากจะเปนการบริการวิชาการ แลวยังเปนการสรางเครือขายกับ
โรงเรียนในทองถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงรุกไดอีกดวย  

นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับคณะไดมีการจัดโครงการวิศวกรสังคม โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ
ถายทอดนวัตกรรมการทําผลิตภัณฑปลาสมโดยนักศึกษามีสวนรวม คือ นางสาวเหมือนฝน นวนชาวนา 
และนายเกียรติศักดิ์ คงกล่ํา เพ่ือชวยแกปญหาชุมชนทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพ่ือตอบ
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โจทยความทันสมัย ตอบสนองยโยบายภาครัฐ 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรชีววิทยามีการประชุมเพ่ือประเมินขั้นตอน กลไก และผลการดําเนินงานการบูรณาการ

รายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รายงาน
การประชุม) จากผลการประเมินพบวา ทั้ง 3 รายวิชาสามารถดําเนินการตามระบบและกลไกที่ไดวาง
ไว มีผลการประเมินจากนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในระดับมากที่สุด และชุมชนเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรม นักศึกษาสามารถรวมดําเนินกิจกรรม มีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูในสาขาวิชาผานกิจกรรมตางๆ ได และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน
มีความเห็นรวมกันวาการจัดกิจกรรมดังกลาวสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งยังชวย
กระตุนความสนใจในการเรียนแตละรายวิชาเพ่ิมมากขึ้น นักศึกษาสวนใหญมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นที่
จะถายทอดความรูตางๆ ดังนั้นควรมีจํานวนรายวิชา และ/หรือ กิจกรรมท่ีจะสามารถดําเนินการดังกลาว
ไดเพิ่มมากข้ึนในปถัดไป  

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินการะบวนการ ซึ่งมีผลการประเมินจากนักศึกษาและอาจารยผูสอนในระดับมาก พบวา

นักศึกษาสามารถนําความรูจากการเรียน การวิจัย ไปบูรณาการกับการบริการวิชาการได แตยังตองเพ่ิมความ
มั่นใจในการถายทอดใหมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมทักษะการทํางานเปนทีม ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนครั้ง
ตอไปควรเพ่ิมทักษะการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย และทักษะการทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนาทั้งคุณภาพของ
นักศึกษาและคุณภาพในการบริการวิชาการ 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
หลักสูตรชีววิทยามีการปรับปรุง พัฒนา และดําเนินงาน โดยจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงผลให นักศกึษาสามารถ
ถายทอดความรูในสาขาวิชาผานกิจกรรมตางๆ ได ทั้งยังชวยกระตุนความสนใจในการเรียนแตละ
รายวิชาเพ่ิมมากขึ้น เปนการเพ่ิมความมั่นใจในการถายทอดความรูตางๆ ไดมากขึ้น ซึ่งเกิดผลในทางที่ดี
ขึ้น ดังเห็นเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1. มีผลงานวิจัยบางสวนมาเปนสวนหนึ่งเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจประเมินซ้ํา อุทยานธรณี
โลกสตูล และยังเปนขอมูลที่สําคัญใหกับชุมชนทองถ่ินที่เขาไปใชประโยชนในพื้นที่เพ่ือการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน 

2. มีโครงการวิจัยที่จะสามารถนําไปถายทอดองคความรูและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการใชประโยชน 
การอนุรักษทรัพยากร รวมถึงวัฒนธรรมในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

จากการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม มากข้ึนกวาปที่ผานมา ดวยกระบวนการ ดังนี ้

1. หลักสูตรชีววทิยามีการประชุมเพ่ือพิจารณารายวิชาและความพรอมที่สามารถดําเนินการบูรณาการ
ได  

2. หลักสูตรชีววิทยารวมกับอาจารยผูสอนมีการวางแผนการดําเนินงานของรายวิชา และกําหนด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมท้ัง 3 ดาน  

3. มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและกระบวนการ เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรชีววิทยามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่บูรณาการ

กับการวิจัย การบริการวิชาการ และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ไดหลากหลาย
กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนรูปธรรม เห็นไดจากการผลที่เกิด
กับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม และผลงานที่สามารถนําไปใชเกิดประโยชนกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 รายงานการบูรณาการ 
5.2.3-2 รายงานการประชุม 
5.2.3-3 รายงานการประชุม 
5.2.3-4 หนังสือรับรองการใชประโยชน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3         การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ โทรศัพท  : 0887913849 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุไวดา สัสด ี  โทรศัพท  : 0843009507 
การจดัเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดําเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ประเด็นเปาหมาย : ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่ดี สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่กําหนดในมคอ.2  
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกโดยกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน มคอ.2 โดยหลักสูตรชีววิทยามีเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 5 ดาน 
คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง ดังนี ้

1.  ในแตละรายวิชากําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนน
ลักษณะวิชา  

2.  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการประเมินตามสภาพจริง ดวยการใช
เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เชน ขอสอบปรนัย 
ขอสอบอัตนัย การมอบหมายงาน การทํารายงาน การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม  

3.  มีการกํากับ การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู  

4.  มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมี
ขั้นตอนการนําไปสูการดําเนินงาน ดังนี ้
1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือกําหนด

เกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
2)  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
3)  อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 
4)  ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลาย

ภาค 
5)  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ดาน สงมายังหลักสูตร 
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6)  พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังใหความสําคัญตอการประเมินทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา ดังนั้นจึงวางแผนในการติดตามผลการผานเกณฑภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยผานการประชุมติดตามผลที่สงมาจากสวนกลางและสงผล
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาควบคุมดูแล 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
     จากแผนท่ีวางไว หลักสูตรทําการรวบรวมขอมูลที่ไดแลวนําไปศึกษาวิเคราะห จากนั้นมอบหมาย
อาจารยผูสอนใหทบทวนและจัดทํามคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเหมาะสมกับลักษณะวิชา แลวนําไปแจงใหผูเรียนทราบโดยชี้แจง
วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ 
เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
           ในภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรไดดําเนินงานตามแผน ดังนี ้

1.  อาจารยผูสอนจัดทําและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการประเมินผูเรียน มีเกณฑการประเมินที่
ใชในแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3  

2.  อาจารยผูสอนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการทวนสอบของขอสอบ เพ่ือปรับปรุง
เครื่องมือและเกณฑการประเมินใหเหมาะสมและสมบูรณ สามารถนําไปใชประเมินผูเรียนใน
ชวงเวลาที่กําหนด และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือปรับปรุงแกไขได เชน  
- การแจงผลคะแนนภายหลังการสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค   
- มีการแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใหผูเรียนทราบภายหลังการประเมินดวยกิจกรรม

หรือการมอบหมายหรือรายงานหรือการนําเสนอ  
           โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดนําผลดังกลาวไปปรับปรุงและแกไขขอบกพรองกอนการ
ประเมินผลในครั้งตอไปได โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอน คณะและผูมีสวนรวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียน
ตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมิน ผูสอนแจงผลการประเมินเพ่ือเปดโอกาส
ใหพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และใหสอบซอมไดในระหวางเรียน  
           หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 มีการดําเนินการ ดังนี ้

1.  อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ.3 
และ มคอ.4  และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน 

2.  ผูสอนแจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะ
เพ่ืออนุมัติเกรด 
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ไดแก การ

ใหนักศึกษาประเมินกระบวนการทํางานในการทํากิจกรรมเสริมคายชีววิทยาในภาคฤดูรอน เพ่ือ
ตรวจสอบวาตนเองไดเรียนรูและนําทักษะไปใชในการดําเนินกิจกรรมอยางเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูที่
ผานกระบวนการเรียนรูจะไดรับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานทางชีววิทยาที่
พัฒนาขึ้น  

3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาไดกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนเปน
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คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการแตงตั้งจากคณะ ทําหนาที่ทวนสอบ
รายวิชาและนํามาประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหดีขึ้น 

           อนึ่ง ในปการศึกษาท่ี 2563 ยังคงประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมาตรการและการเฝาระวังโรคโควิด-19 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยใหมีการสอนแบบออนไลนและออนไซทควบคูกัน การสอนบรรยาย
เนนเปนการเรียนแบบออนไลน และการสอนปฏิบัติเนนการเรียนแบบออนไซทเวนระยะหาง และ
ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณะสุข อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในรูปแบบออนไลน การมอบหมายงาน การทํารายงาน หรือการทําขอสอบนอกหองสอบ 
(Take-home Examination) เพ่ือลดการปฏิสัมพันธซึ่งหนา การสอนปฏิบัติมีการแบงกลุมยอย
เพ่ือใหดําเนินตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในปลายภาคเรียนท่ี 2/63 การระบาดของโรคโควิด-
19 เพ่ิมระดับความเร็วในการแพรกระจายเชื้อ ทางมหาวิทยาลัยไดมีประกาศฯใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บาน และขยายระยะเวลาสงผลการประเมินในภาคการศึกษาที่ 2 ออกไป สงเกรดวันสุดทายในวันที่ 
3 มิถุนายน 2563 ทําใหอาจารยผูสอนและหลักสูตรตองประชุมรวมกันเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การเปลี่ยนแปลงระบบการสอนในรายวิชาที่คงคาง รวมถึงการประเมินผูเรียนโดยใชรูปแบบอื่นท่ีมิใช
การสอบในหองสอบ เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลักสูตรมีการประชุมและสรุปการดําเนินงาน ดังนี ้

1.  มอบหมายใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาประสานงานและแจงกับนักศึกษาในแตละ
รายวิชา ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยประกาศ โดยการสอบถามความพรอมเพื่อปรับรูปแบบ
การประเมินผลใหเหมาะสม 

2.  มอบหมายใหอาจารยผูสอนสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผูเรียนในรูปแบบอ่ืน เชน การ
มอบหมายงาน การทํารายงาน การสอบปากเปลา การสอบโดยทําขอสอบนอกหองสอบ การ
สอบออนไลนโดยใชซอฟแวร Google form เปนตน โดยคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนที่
ไดผลจากการสอบถามในเบื้องตน พิจารณารวมจากปจจัยแวดลอม ไดแก เครื่องมือที่ใชใน
การเรียนการสอบ ระบบ สัญญาณอินเตอรเน็ต และคาใชจาย เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมใน
การประเมินผลและเปนไปตามเกณฑมากที่สุด 

3.  ในกรณี ท่ีผู เรียนไมพรอม ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษาเปน “I” เพ่ือรอให
สถานการณคลี่คลายแลวดําเนินการประเมินผลใหแลวเสร็จภายในสัปดาหแรกของภาค
การศกึษาที่ 1/2563 ตอไป  

อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณนี้เคยเกิดในปลายปการศึกษา 2/62 แลว การเตรียมการและ
การตอบรับของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สําหรับการติดตามผลการผานเกณฑภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนดโดยสกอ.
ของนักศึกษา และดําเนินการสอบโดยศูนยภาษาและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย พบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 ผานเกณฑภาษาอังกฤษครบทุกคน และชั้นปอ่ืน ๆ อยูใน
ระหวางการอบรมและรอสอบวัดระดับ 

 มีการประเมินกระบวนการ 
  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 การดําเนินการประเมินผลการเรียนรูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค 
ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยผูรับผิดชอบ
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หลักสูตรเพื่อพิจารณาโดยการประชุมรวมกัน ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษามีความผิดปกติ 
หลักสูตรจะติดตามอาจารยผูสอนเพื่อสอบถามและใหชี้แจงเหตุผลทั้งในรูปแบบปากเปลาหรือจัดทํา
เปนเอกสารชี้แจง นอกจากนี้ ในรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลผูเรียนควรเพ่ิมวิธีประเมินผลท่ีหลากหลายที่ได
จากการรวมกิจกรรมในรายวิชาดังกลาวดวย  
       หลังจากสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 หลักสูตรติดตามผูเรียนเพ่ือดําเนินการประเมินผูสอน
โดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
       อยางไรก็ตาม ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัย
ไดประกาศใหมีการขยายระยะเวลาสง มคอ.5 ไปจนถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 และสง มคอ.7 ให
แลวเสร็จในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564  ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาจะดําเนินการสง มคอ.5 มคอ. 6 
และมคอ.7ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดครบทุกวิชา โดยระบุความจําเปนและเหตุผลในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผูเรียนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ให
สอดคลองกับการดําเนินงาน 

        จากมาตรการดําเนินงานอยางเรงดวนเพื่อใหการประเมินผูเรียนสัมฤทธิ์ผลและเทาเทียม 
พบวา ผูเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติตามขอตกลงโดยมีผลการทดสอบผานเกณฑการประเมิน โดย
อาจารยผูสอนไดดําเนินการปรับรูปแบบการประเมินอยางเหมาะสม ทั้งนี้เปนผลจากการที่อาจารย
ผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่จะกระทบตอผูเรียน
ใหนอยที่สุด และมีการสอบถามความพรอมของผูเรียนจึงสามารถปรับรูปแบบไดอยางเหมาะสมในแต
ละระดับของผูเรียน  

         สําหรับการประเมินผลการผานเกณฑภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการประเมินผลจากสวนกลางมีการสงขอมูลสม่ําเสมอ มีการเตือนลวงหนากอนสอบวัดระดับ 
มีการจัดอบรมเพื่อชวยยกระดับความสามารถของนักศึกษาใหผานเกณฑ ปญหาคือจากการระบาด
ของโควิด-19 ทําใหมีการเลื่อนสอบวัดระดับออกไป 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            ในปการศึกษา 2563 พบวา ผลการเรียนรูของนักศึกษาสวนใหญเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน 
มคอ.3 และสอดคลองกับมคอ.2 โดยนอกจากจะประเมินตามมคอ.3 แลว ผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา
จึงไดเพ่ิมเติมวิธีประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรม ซึ่งเปนแนวทางตอเนื่องมาจากปการศึกษา 2562 
โดยในปการศึกษานี้มีการจัดโครงการการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝง
ทะเล อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน รูปแบบกิจกรรมการบริการวิชาการโดยให
นักศึกษามีสวนรวมอบรมไกดทองถิ่น กลุมวิสาหกิจชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ จํานวน 
40 คน โดยใชนวัตกรรมจากงานวิจัย ไดแก คูมือเลาเรื่อง “ลัดเลาะชายฝง เลสตูล” และ “หมูเกาะ
สตูลแดนใต” ในวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล แนวทางประเมิน
ดังกลาวชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความกระตือรือรนและสามารถนําความรูจากหองเรียนไปใชจริง 
และพัฒนาศักยภาพของงานวิจัยจนนําไปปรับใชกับความตองการของชุมชนได 
            สําหรับแนวทางปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรค 
โควิด-19 แมจะสรางความสับสนและมีผลกระทบตอระยะเวลาการศึกษาแตกลับมีขอดีบางประการ 
ไดแก  
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- ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของท้ังผูเรียนและผูสอนในเวลาอันจํากัด  
- ผูเรียนและผูสอนมีการเรียนรูเทคโนโลยีที่กาวไกลและทันสมัย มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เห็นไดชัดจากความสามารถในการใชโปรแกรมและ
ซอฟแวรการประชุมเพือ่สื่อสารทางไกลแทนที่การประชุมแบบมีปฏิสัมพันธได 

- มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินจากการสอบถามขอมูลที่พิจารณาจากศักยภาพของผูเรียนเอง
รวมกับการระดมความคิดของผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตยังไดรับผลการเรียนรูที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดผลออกมาเปนรูปธรรม คือ ขอสอบ
ออนไลนที่ใชวัดและประเมินผลได  
           เหตุการณดังกลาวจึงนําไปสูการปฏิบัติแนวใหมที่อาจจะมีการนําเทคโนโลยีออนไลน 
ซอฟแวร และโปรแกรมการประชุมมาเปนเครื่องมือสําหรับประเมินในอนาคตได เครื่องมือเหลานี้จะ
ยังคงถกูนําไปใชตอจนกวาสถานการณโควิด-19 จะเขาสูภาวะปกติ โดยที่หลักสูตรจะพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมตอกลุมของผูเรียนและสมบูรณมากยิ่งข้ึน   

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
           จากการพัฒนารูปแบบการประเมินผลตาง ๆ  ไดแก การประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือออนไลนมาชวยใน
การประเมินผลและการประเมินผลจากการทํากิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
อยางตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับปรุงการออกแบบรายวิชา การบริหารอาจารย แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนไดเปนอยางดี ทําใหผลของอัตราการคงอยู อัตราการสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
หลักสูตรอยูในระดับมากกวา 4.00  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก เทากับ 4.74 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

                 ทางหลักสูตรมีแนวทางที่จะนํารูปแบบการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมเชิงบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ไปเผยแพร ซึ่งเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการประเมินผลสมรรถนะ
ของผูเรียนไดเปนอยางด ี
  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 มคอ.2, 3, 4, 5, 6, และ 7 
5.3.1-2 แบบประเมินผลการเรียนรู 
 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. มีการทวนสอบขอสอบ เกรด และผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชาตามจุดเนนของ learning outcome ตามมคอ.2   ใน
มคอ. 5 และ 6 ปละไมต่ํากวา 25%  
2. มีการตรวจประเมิน มคอ. 7 เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร และได
ระดับคะแนนไมต่ํากวา 4.00 ในตัวบงชี้ 5.3  
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ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
         หลักสูตรมีกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาดังนี้ 
1. หลักสูตรกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชาในมคอ.2 และ
แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษา 
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยใชวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูตามที่ระบุในมคอ. 2 
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 
4. คณะกรรมการทวนสอบฯระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบ และเกรดของนักศึกษา และ
ทําการทวนสอบ 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 คณะกรรมการทวน
สอบทําการทวนสอบผลสัมฤทธิฯ์ จากนั้นสงผลการทวนสอบมายังหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานตอไป 
6. หลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจําป
การศกึษาที่ประเมิน จัดทํา มคอ.7 จากนั้นเขารับการตรวจประเมิน 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
         หลักสูตรไดดําเนินตามระบบและกลไกที่ตั้งไว คณะกรรมการทวนสอบฯ ไดดําเนินการทวนสอบ
ขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนของปการศึกษา 2563 รวมถึงเกรด และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักศึกษา ตามที่วางแผนไว ยกเวนในสวนของมคอ. 5 และ 6 ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19   
ทําใหมีการขยายเวลาสงมคอ. 5 และ 6 การทวนสอบจึงไมสามารถไดครบทุกรายวิชาในระหวางการจัดทํา
มคอ.7 ซึ่งพบวาขอสอบไดมีการออกแบบใหสอดคลองกับวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในมคอ. 3 โดยมี
เครื่องมือออนไลนชวยในการสอบ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ที่ดําเนินตอเนื่องถึงปจจุบัน เกรดของ
นักศึกษาสวนใหญอยูในเกณฑปกติ และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทั้ง 5 ดานไดทําการทวนสอบพบวามีการ
ประเมินตามกลไกที่วางไว และไดผลการประเมินในระดับดี ในสวนที่เปนปญหาไดประสานกับอาจารยผูสอน 
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือแกปญหาใหตรงจุด และเปนขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนตอไป  
          นอกจากนี้ทางหลักสูตรจัดทํามคอ. 7 และไดเสนอชื่อคณะกรรมการตรวประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําป 2563 ประกอบดวย  
           รองศาสตราจารย ดร.โองการ วณิชาชีวะ     ประธานกรรมการ 
           อาจารย ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร               กรรมการ 
           ผูชวยศาสตราจารยดุลยา ศรีโยม               กรรรมการและเลขานุการ 
           อาจารยอรนุช สุขอนันต                          ผูชวยกรรรมการและเลขานุการ 
           ซึ่งจะทําการตรวจประเมินฯ เพื่อทวนสอบการดําเนินงานของหลักสูตร และรับฟงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ โดยเฉพาะวิธีการในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
การเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินฯ อาจารยผูสอน นักศึกษาและศิษยเกา ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 มีการประเมินกระบวนการ 
         จากการดําเนินการทําระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา พบวา

กระบวนการในการทวนสอบในชวยภาคเรียนที่ 1/63 เปนไปดวยดีตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตามในสวนของ
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รายวิชานอกหลักสูตร เชน รายวิชาศกึษาทั่วไป การทวนสอบขอสอบ ยังมีขอจํากัดอยู และจากการทวนสอบ
มคอ. 5 ในรายวิชานอกหลักสูตรพบวา บางรายวิชามีขอมูลที่ไมครบถวน นอกจากนี้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู 5 ดานในระดับรายวิชา ซึ่งเปนแบบฟอรมของคณะ ไมสอดคลองกับการประเมินซึ่งมีจุดเนนตาม
มคอ. 2 ที่ตางกันในแตละรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/63 สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ยกระดับการ
แพรกระจายมากขึ้น ทําใหการเรียนการสอน และการสอบเปลี่ยนจากออนไลนและออนไซทเปนออนไลน 
100% การทวนสอบจําเปนตองลาชาออกไป อยางไรก็ตามเนื่องจากอาจารยและนักศึกษามีการปรับตัวใน
กระบวนการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลแบบออนไลนไดดีขึ้น การประเมินผลการเรียนรูและ
การทวนสอบจึงยังคงทําไดตามเปาหมาย  

           การตรวจประเมินแบบออนไลนแมไมสามารถปฏิสัมพันธซึ่งหนา แตเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย สามารถทําใหการตรวจประเมินในปการศึกษา 2562 ผานไปดวยดี และคณะกรรมการไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ ควรมีความหลากหลาย 
สามารถประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
              หลักสูตรมีวางแผนท่ีจะปรึกษาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับแนวทางในการทวน
สอบขอสอบของรายวิชาศึกษาทั่วไป และขอมูลที่ไมสมบูรณในมคอ. 5 ของรายวิชานอกหลักสูตร เบื้องตนอาจ
สอบถามจากนักศึกษาที่ทําการสอบ เทียบกับมคอ.3 ของรายวิชา ในสวนของแบบประเมินคณะกรรมการ
หลักสูตรจะทวนสอบแบบประเมินทุกชุดที่ใชในปจจุบัน หาขอมูลตัวอยางแบบประเมินที่ดี ทําการปรับปรุงแบบ
ประเมิน นํารางที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ทดลองใช ปรับแกอีกครั้งตามวิธีการพัฒนาเครื่องมือที่
ถูกตอง เมื่อไดแบบประเมินที่นาเชื่อถือ จะนํามาใชในการประเมินผลตอไป รวมถึงนําคําแนะนําจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการเรียนรูมาพัฒนาการทวนสอบดวยวิธีตาง  ๆใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
              จากการพัฒนาวิธีการทวนสอบทําใหมีการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบการ
ประเมินผลที่หลากหลาย ไดแก การประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือออนไลนมาชวยในการประเมินผลและการ
ประเมินผลจากการทํากิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ทําให
สามารถปรับปรุงการออกแบบรายวิชา การบริหารอาจารย แนวทางการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทํา
ใหผลของอัตราการคงอยู อัตราการสําเร็จการศกึษา และความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรอยูในระดับ
มากกวา 4.00  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก เทากับ 4.74 ดังท่ีกลาวในขอ 5.3.1 
นอกจากนี้จากที่หลักสูตรไดเสนอใหทางสวนกลางพัฒนารูปแบบของมคอ. 7 ใหงายตอการกรอกขอมูล และ
สนับสนุนการจัดการขอมูลใหใชเวลานอยและมีความถูกตองมากข้ึน ในปการศึกษา 2563 ทางสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดพัฒนาแบบฟอรมมคอ.7 ใหสามารถกรอกขอมูล และคํานวณคาขอมูลไดสะดวก
มากข้ึน สงผลใหการจัดทํามคอ.7 ใชเวลานอยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชัดเจน 

               หากกระบวนการทวนสอบสามารถพัฒนาเครื่องมือในการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
มากข้ึน จะดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป  
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :   
                  การทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนรูทั้ง มคอ. 5, 6, และ 7 ไดดําเนินการครบถวน และนําผลการทวน
สอบไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดตอไป 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 มคอ. 5, 6, และ 7  
5.3.2-2 ผลการทวนสอบมคอ. 5 และ มคอ. 6 
5.3.2-3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา 
5.3.2-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูฯ 
5.3.2-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
 

5.3.3 การกํากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

ประเด็นเปาหมาย : มีการกํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ใหเปนไปในรูปแบบที่วางแผนไว ทั้งวิธีการประเมิน และระยะเวลาในการ
จัดทํา 
ผลการดําเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
        สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดปฏิทินการสงการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) จากนั้นหลักสูตรแจงไปยังอาจารยผูสอน ทําความ
เขาใจในแนวทางการประเมินผล และกําหนดเวลาการสง กอนถึงระยะเวลาการสงประมาณ 7 วัน หลักสูตร
แจงเตือนไปยังอาจารยผูสอน จากนั้นคณะกรรมการทวนสอบจะกําหนดวันทวนสอบมคอ. 5 และ 6 ทําการ
ทวนสอบ และแจงกลับไปยังอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนทําการปรับแกหากมีจุดที่ควรเพ่ิมเติม จากนั้นสง
มคอ. 5 และ 6 เขายังฐานขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางหลักสูตรตรวจสอบ
รวมกับคณะ หากพบวา มคอ.5 และ 6 ของรายวิชาใดที่ยังไมถูกนําขึ้นระบบตามระยะเวลาที่กําหนด 
จะมีการแจงเตือนไปยังอาจารยผูสอน สําหรับ มคอ.7 มีการกํากับใหผูที่เก่ียวของสงขอมูลประกอบการ
จัดทําในระยะเวลาที่กําหนด มีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือการกําหนดคณะกรรมการผูตรวจประเมิน 
และวันตรวจประเมิน ทางคณะและมหาวิทยาลัยกําหนดชวงเวลาการตรวจประเมิน และวันสงมคอ.7 ทาง
หลักสูตรรวมกันกํากับใหการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
     หลักสูตรและคณะกรรมการทวนสอบไดดําเนินการกํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินหลักสูตร ผานการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เปนไปในรูปแบบที่วางแผนไว 
อยางไรก็ตามเนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/63 มีการเลื่อนกําหนดสงมคอ.5 เปนวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
ซึ่งเลยกําหนดการจัดทําเลมรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปฏิทินที่กําหนดไว 
อยางไรก็ตามมีเพียงบางรายวิชาที่ยังไมไดดําเนินการสงมคอ.5 เขาระบบ และประธานหลักสูตรได
กํากับและติดตามการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 ให
ครบถวน สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากพบวา 
มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชาใดที่ยังไมถูกนําข้ึนระบบตามระยะเวลาที่กําหนด จะมีการแจงเตือน
ไปยังอาจารยผูสอนผานชองทางตาง ๆ เชน โทรศัพทหรือการติดตอผานไลนกลุมซึ่งสงถายขอมูลได
รวดเร็ว ทําใหมั่นใจไดวาสามารถติดตามไดทันเวลาและสง มคอ.5 และมคอ.6 ไดครบตามกําหนด
ระยะเวลาทุกรายวิชา  

    สําหรับ มคอ.7 ผูรับผิดชอบตัวตัวชี้และจัดเก็บขอมูลกํากับใหผูที่เก่ียวของสงขอมูลประกอบการ
จัดทําในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการใชงาน google drive ในการจัดเก็บและใชงานไฟลเอกสารหลักฐานตาง 
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ๆ ท่ีเก่ียวของรวมกัน มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อการกําหนดคณะกรรมการผูตรวจประเมิน และ
วันตรวจประเมิน ซึ่งเปนไปตามขอ 5.3.2     

 มีการประเมินกระบวนการ 
       การกํากับติดตามการจัดทําและการสง มคอ.5, 6, และ 7 มีระบบและกลไกชัดเจน มีปฏิทิน
ดําเนินการจากคณะและมหาวิทยาลัยรวมกัน มีระบบฐานขอมูลสวนกลางที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ มี
เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชน โดยเฉพาะสื่อออนไลน และโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ทําใหกํากับติดตาม
ระยะเวลาการจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ทําใหมีการเลื่อนการสงผลการเรียน รวมถึงมคอ. 5 และ 6 ออกไป แตไมสามารถเลื่อนกําหนดการตรวจ
ประเมิน เนื่องจากมีจําเปนตองมีการนัดหมายวันเวลาของผูเก่ียวของหลายฝาย ทําใหขอมูลในการจําเลม
รายงานฯ ไมสมบูรณ อยางไรก็ตามกอนวันตรวจประเมินขอมูลตาง ๆ จะครบสมบูรณ ตรวจสอบได 
         สําหรับวิธีการประเมินนั้น พบวามคอ.5 ของบางรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชานอกหลักสูตรยังมีขอมูล
ที่ไมสมบูรณ เชน ผลการประเมินอาจารยประจําวิชา และการปรับปรุงการเรียนการสอน เปนตน  

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         ทางหลักสูตรไดพัฒนาระบบและกลไกในการกํากับติดตามการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยผานคณะกรรมการทวนสอบ และการประสานงานกับคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาศัยสื่อออนไลน และโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  ในการชวยในการติดตามและประมวลผลมากขึ้น ทําใหได
ขอมูลรวดเร็วและถูกตอง มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมา สําหรับในปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรวางแผนที่
จะเนนในเรื่องคุณภาพของการจัดทํามคอ. 5 และมคอ. 6 ใหมีขอมูลครบทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาในและนอก
หลักสูตร โดยประสานผานทางคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
         ในภาคเรียนที่ 1/63 มีการทวนสอบและสงมคอ. 5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชา ตามกําหนดเวลา ใน
ภาคเรียนที่ 2/63 แมจะมีการเลื่อนการสงเกรดและมคอ. 5 แตจากเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ  สามารถเก็บ
ขอมูล และทวนสอบไดกอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามวันเวลาที่กําหนดไว รวมถึงการสง
มคอ. 7 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสามารถทําไดตามแผนท่ีวางไวเชนกัน 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 

              หากทางหลักสูตรสามารถกํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนของคุณภาพและกําหนดเวลา จะจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ตอไป 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  มีวิธกีารกํากับติดตามการประเมินผลการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1 ปฏิทินการดําเนินการสง มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 
5.3.3-2 รายงานการประชุมและผลการทวนสอบมคอ.5 และมคอ.6 
5.3.3-3 ฐานขอมูลการสง มคอ.5 และมคอ.6 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 คะแนน   3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4   ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :       นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 0841950114 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2563 
 

ผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
 ❑ (1) อาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 

  2. มีการจัดประชมุ 7 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งท่ี 4/63 วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2563 สถานทีศู่นยเครื่องมือกลาง 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน  
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพื่อแจงผลการ
ประเมินคุณภาพ การปรับพ้ืนฐาน ติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานและชี้แจง
งบประมาณ 

- ครั้งท่ี 5/63 วันที ่17 เดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2563 สถานทีศู่นยเครื่องมือกลาง 
จํานวนอาจารยเขารวม 4 คน  
คิดเปนรอยละ 80 ประชุมเพ่ือจัดทํา
งบประมาณและกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

- ครั้งท่ี 6/63 วันที ่20 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 สถานทีศู่นยเครื่องมือกลาง 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน  
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพื่อจัดภาระ
งานสอนภาค 2/63 

- ครั้งท่ี 1/64 วันที ่4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2564 แบบออนไลน จํานวนอาจารยเขา
รวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือ
จัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการและการ 
บูรณาการการสอน รวมถึงจัดหาวัสดุ
เพ่ิมเติม 
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- ครั้งท่ี 2/64 วนัที ่21 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2564 แบบออนไลน จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุม
จัดภาระงานสอน 1/64 และสํารวจรายวิชา
ใหนักศึกษาตกคางเพ่ือเปดภาคฤดูรอน 

- ครั้งท่ี 3/64 วันที ่3 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 แบบออนไลน จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุม
แจงกําหนดการและจํานวนรับเขานักศึกษา 
2564 และการดําเนินงานของโครงการ 
รวมถึงการสงเกรดดวยระบบ edoc 

- ครั้งท่ี 4/64 วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564 แบบออนไลน จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุม
เพ่ือปรับแผนรับนักศึกษา 2564 รอบ 3-4  
และการดําเนินงานหลักสูตร และการปรับ
พ้ืนฐานใหนักศึกษาใหม 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1-2 รายงานการประชุม 

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

2.1 กรณีมี มคอ.1 
      2.1.1 มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1 
      2.1.2  มคอ.2 ไมสอดคลองกับ มคอ.1 

2.2 กรณีไมมี มคอ.1 
      2.2.1 มคอ.2 สอดคลองกับประกาศ TQF 
      2.2.2 มคอ.2 ไมสอดคลองกับประกาศ     
     TQF 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.2.-1 มคอ.2  
5.2-2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ❑ (3) มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
รายวิชาและรายละเอียด
ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศกึษา 2563 มีจํานวน 46 รายวิชา 
และ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
34 รายวิชา  
2.รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่ 
1 ปการศกึษา 2563 มีจํานวน  46 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 
2563 มี จํานวน 34 รายวิชา 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563หนา 131 

 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4)  
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 มีจํานวน - รายวิชา และภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2563 มีจํานวน 1 รายวิชา    
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 (ถามี) กอนเปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีจํานวน -
รายวชิา และ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 มีจํานวน 1 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ. 2 
5.4.3-2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 

 ❑ (4) จัดทํ ารายงานผลการ
ดํ าเนิ นการของรายวิช า 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถ า มี ) ต ามแบ บ  มคอ .5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1. ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน 46
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 มี จํานวน 34 รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศกึษาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศกึษา 2563 มีจํานวน 46 รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
จํานวน 34 รายวิชา 
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี) 
1. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอนในภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน - รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
จํานวน 1 รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน 
-รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 มี จํานวน 1 รายวิชา  
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เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ. 5 และ มคอ. 6 
5.4.4-2 สรุปจํานวนและรายชื่อวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

 ❑ (5) จัด ทํารายงานผลการ
ดํ าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากสิ้นปการศึกษา 

มี มคอ.7  
 
 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ. 7 

 ❑ (6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่ กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ ามี ) อยางน อย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เ ป ด ส อ น ใ น แ ต ล ะ ป
การศกึษา 

อธิบายผลการดําเนินงานการทบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 รายงานจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 
5.4.6-2 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

 ❑ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
ดํ า เนิ น งานที่ ราย งาน ใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

7.1 มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดําเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปที่
แลว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ. 3 
 

  (8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

8.1 ไมมีอาจารยใหม 
ไมขอรับการประเมิน 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- 

 ❑ (9)  อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยางนอยปละ

9.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น 
5 คน 
1. นางสาวเบญจวรรณ ยันตวเิศษภักดี 
2. นางอรนุช สุขอนันต 
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หนึ่งครั้ง 3. นายคทาวุธ ไชยเทพ 
4. นางสาวสุธินี  หีมย ิ
5. นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.9-2 แผนพัฒนาอาจารย 

 ❑ (10)จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น …1.. คน 
คือ นางสาวสุไวดา สัสดี 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
- คิดเปนรอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 เอกสารหลักฐานการเขารวมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพของบุคลากร 

 ❑ (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มี/ไมมีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต
ใหม (ถามี) 
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 30 
คน 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 22 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 73.33 
- ระดับความพึงพอใจ 4.36 (ระดับมาก) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.11-1 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร 

 ❑ (12) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51) ไดคะแนน 4.74 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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วิธีการคํานวณ 

(1) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดําเนินการไดจริง 

……………11……………… 

(2) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดําเนินการในปการศึกษา 2563.... 

……………11……………… 

(3) รอยละของผลการดําเนินงานตามตวับงช้ีการดําเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(1) / (2) x 100 

รอยละ……100…………… 

 
 

ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ท่ี 5.4  

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80    =  0  คะแนน    

❑  ดําเนินงานรอยละ 80    =  3.50  คะแนน 

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

❑  ดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

  ดําเนินงานรอยละ 100    =  5.00  คะแนน 

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

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

100 
คะแนน 

100 
คะแนน 

100 
คะแนน 

บรรล ุ
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต 

- อาคารและหองปฏิบัติการ
เสื่อมตามระยะเวลา ทําให
ตองซอมแซมและบูรณะ ทํา
ใหจํานวนหองปฏิบัติการที่
พรอมใชลดลง 

- สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทํา
ใหตองเพ่ิมจํานวนการใช
งานหองปฏิบัติการ จํานวน
ห อ ง จึ ง ไ ม เ พี ย ง พ อ 
นอกจากนี้ ยังสงผลตอการ
ดําเนินการซอมแซมตาม
แผนที่วางไว เพราะบริษัทที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ม ส า ม า ร ถ
ดํ าเนินการได  จึ ง ทํ าให มี
ครุภัณฑบางสวนไดรับการ
ซอมแซมลาชากวากําหนด 

 

- นักศึกษาและอาจารยตอง
ใชเวลามากข้ึนในการเรียน
การสอน 

- ค รุ ภั ณ ฑ บ า งช นิ ด มี ไม
เพียงพอกับการใชงาน 

- จัดชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ิม
หลั งชั่ ว โมงเรียน ในวัน
ปกติ  ห รือ ขยาย เวลา
ในชวงวันเสาร –อาทิตย 

- แบ งกลุมนักศึกษาเป น
กลุมยอย 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความพรอมดานการใหบริการเชน หองเรียนหองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณา
ไดจากตัวบงชี้ตอไปนี ้

*ตัวบงชี้ที่ 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี โทรศัพท  : 0830857929 
ผูจัดเก็บขอมูล :       นางอรนุช สุขอนันต   โทรศัพท  : 0841950114 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได
ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น  
2. คะแนนความพึงพอใจที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย ไมนอยกวา 4.0  
ผลการดําเนินงาน :  
         ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดมีการดําเนินการ
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอ และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตาง ๆ ของหลักสูตรผานกระบวนการตาง ๆ โดยอาศัยระบบและกลไกการดําเนินงานตามผังการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ดังนี ้
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● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีสวนรวมในการรางระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่อยูในคูมือการ
บริหารจัดการของคณะ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 17 
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กรกฏาคม 2563 เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดทําการสํารวจ และการตรวจสอบความพรอมใช
งานลวงหนา รวมกับขอเสนอแนะที่ไดรับจากผลการประเมินของอาจารยและนักศึกษาในป
การศกึษาที่ผานมา โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะหผลการ

สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย  
3. ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการประชุม (จากขอ 2) ตอคณะฯ 
4. คณะรวบรวมผลการประชุมความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของแตละสาขาวิชา เพ่ือ

จัดสรรตามความเหมาะสม 
5. คณะฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติในการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

สวนกลางรวมกัน 
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
           หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา และ
อาจารยผูสอนรายวิชาตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2563 จากนั้นนําขอมูลมาสรุปและวิเคราะหผล 
ทําใหไดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน  
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่อง

ฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอ้ี ใน
หองเรียน และหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหพรอมสําหรับใชงาน รวมทั้งตรวจสอบการใชงานได
ของเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

    2. ดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
          หลักสูตรเตรียมความพรอมของหองเรียนและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหมี 

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใชสอย
ในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูภาคสนามที่เหมาะสม
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย  

3. ดานการบริการของหองสมุด  
หลักสูตรรวมกับสํานักวิทยบริการประสานงานกับอาจารยผูสอน สํารวจและจัดหา

หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส เพ่ือนํามาเปนทรัพยากรของหองสมุด
ของมหาวิทยาลัย 

4. ดานการบริการระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  
หลักสูตรรวมกับคณะฯ และงานศูนยเครื่องมือกลางสํารวจระบบไฟฟา ระบบน้ํา 

ระบบกําจัดของเสีย อุปกรณปองกันอัคคีภัย ระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และกลอง
วงจรปด เปนตน เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิภาพของนักศึกษา 

5. ดานวัสดุสิ้นเปลือง  
หลักสูตรไดจัดทําแผนสํารวจการคงเหลือของสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับการ

เรียนการสอนทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยมอบหมายใหนางสาวสุไวดา สัสดี เจาหนาท่ี
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรรวมกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเปนผูสํารวจและตรวจความพรอม 
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จากนั้นเจาหนาที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตรซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงพัสดุรวมกับพัสดุของคณะจะเปน
ผูประสานงานเพ่ือจัดหาเพ่ิมเติมและทดแทนสวนที่เสียหายกอนการเปดภาคการศึกษาตอไป 

6. เครื่องมือและครุภัณฑ  
กําหนดใหมีการลงบันทึกการใชงาน เพ่ือใหเปนระบบสําหรับการเรียนการสอน และ

การทําวิจัย มีการควบคุมการใชงาน การยืม-คืนอุปกรณ เพ่ือนําขอมูลไปจัดทําเปนแผนซอมบํารุง 
และจัดหาเพ่ิมเติมในกรณีที่ชํารุด  
           ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
ไดแจงใหหลักสูตรจัดทําแผนเพ่ือเสนอขอครุภัณฑวิทยาศาสตรสําหรับอาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 
ดัวยเหตุนี้ หลักสูตรจึงไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารยผูสอนไดจัดทําแผน
เพ่ือของบประมาณในสวนนี้ ซึ่งหลักสูตรไดเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรประจําอาคารเรียน
รวมวิทยาศาสตรประจําปงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมสําหรับรายวิชาตาง ๆ โดยแบงเปน
หองปฏิบัติการเฉพาะทาง ไดแก หองวิทยาการทางสัตววิทยา หองวิทยาการพืช หองนิเวศวิทยา
และชีววิทยาภาคสนาม หองเก็บและจําแนกตัวอยางแบบแหง หองปฏิบัติการแบบเปยก หอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอณูพันธุศาสตร หองแมลง และหองถายภาพทางชีววิทยา เปนเงินทั้งสิ้น 
10,760,900 บาท ทดแทนเครื่องมือที่ใชอยูมาเปนระยะเวลานานและเริ่มขาดแคลน รวมถึงจัดหา
เครื่องมือชนิดใหม ๆ ใหทันตอเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน โดยพิจารณาตอเนื่องจากแผนที่วางไวในป
การศกึษา 2561-2562 
● มีการประเมินกระบวนการ 
          ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เพ่ือติดตามความกาวหนาและ
สรุปผลการดําเนินงานกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2564  ซึ่งได
ดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแต ปการศึกษา 2561-2563 แตเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําให
งบประมาณในปการศึกษา 2562-2563 ที่จัดสรรไวมีการเปลี่ยนแปลง โดยงบประมาณลดลงทั้ง
ระบบ ดังนั้น หลักสูตรจึงเห็นควรปรับแผนการจัดหาครุภัณฑท่ีจําเปนหรือที่ขาดแคลนทดแทนที่
ชํารุด แลวจึงมุงเนนไปยังครุภัณฑอื่น ๆ ตอไป ซึ่งผลจากการเสนอของบครุภัณฑในครั้งที่ผานมา 
หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับครุภัณฑอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนทั้งสิ้น 6,120,000 บาท โดยแบงเปนหองปฏิบัติการวิทยาการ
พืช หองนิเวศวิทยาและชีววิทยาภาคสนาม และหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอณูพนัธุศาสตร โดย
ประกอบดวยครุภัณฑวิทยาศาสตรและครุภัณฑอาคารบางสวน ซึ่งยังไดรับไมเต็มจํานวนตามที่
เสนอขอไป ดังนั้น หลักสูตรจะไดจัดประชุมเพ่ือวางแผนขอเพ่ิมเติมในปการศกึษา 2564 ตอไป  
        ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรโดย
นักศึกษาและอาจารย เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (4.06 และ 4.21 ตามลําดับ) 
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ความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรูในดานตางๆ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
นักศึกษา อาจารย นักศึกษา อาจารย นักศึกษา อาจารย 

1. ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียน
การสอน 

3.98 3.64 3.93 4.08 3.98 4.12 

2. ดานการบริการของหองสมุด 4.08 4.00 4.11 4.44 4.15 4.06 
3. ดานการบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3.93 3.85 4.02 4.35 4.04 4.20 

4. ดานการบริการดานระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 

4.08 4.20 4.12 4.40 4.06 4.45 

ภาพรวมทั้งหมด 4.02 3.92 4.05 4.32 4.06 4.21 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          จากผลการประเมินทําใหทราบวาเครื่องมือที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนมีปริมาณไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เนื่องจากแผนจัดหาครุภัณฑจะดําเนินการลวงหนากอนที่จะทราบ
จํานวนนักศึกษา เปนผลใหในปการศึกษาที่ผานมา ในรายวิชาเฉพาะดานเลือกมีนักศึกษาจํานวน
เกินกวาเครื่องมือพ้ืนฐานที่รองรับได หลักสูตรจึงไดจัดประชุมและแกไขโดยจัดแบงจํานวน
นักศึกษาออกเปน 2 กลุมเรียน โดยไดชี้แจงไปยังรองคณบดีฝายวิชาการในการประชุมแผนภาระ
งานสอน และสงภาระงานสอนไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป จึงสามารถแกไข
ปญหาจํานวนนักศึกษากับเครื่องมือได ซึ่งหลักสูตรไดพิจารณาและเตรียมแผนเพ่ือจัดหาเครื่องมือ
ใหพรอมใชในปงบประมาณถัดไป          
          การดําเนินงานในหลักสูตรที่มีผลความพึงพอใจมากจะถูกนํามาปฏิบัติเปนแนวปฏิบัติที่ดี
โดยมีแนวทาง ดังนี้  

- วางแผนจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑเพ่ิมเติมในปการศึกษาถัดไปตามลําดับความสําคัญ 
และความตองการของนักศึกษาและอาจารยผูสอน ในกรณีที่มีการชํารุด ใหดําเนินการ
ซอมแซมโดยเรงดวน 

- วางแผนการใชอุปกรณ รวมถึงจัดกิจกรรมฝกทักษะการใชเครื่องมืออยางตอเนื่อง  
- การระดมความคิดเพ่ือหาขอเสนอในการจัดการเรียนการสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 

เปนการเพ่ิมชองทางในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจใหมากขึ้น 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

        จากผลการประเมินในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ มาก คิดเปน 4.21 และผล
การประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 4.06 ซึ่งหลักสูตรไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ทําใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่พรอมใชทั้งทางดานปริมาณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
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ความพึงพอใจ 

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1. นักศึกษา 3.57 4.02 4.05 4.06 
2. อาจารย 4.13 3.92 4.32 4.21 

เฉลี่ย 3.85 4.07 4.19 4.14 

 
● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัทิี่ดีไดชัดเจน 

          จากการดําเนินงานทําใหหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นทุกป และมี
เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดมาขอความ
อนุเคราะหเพ่ือใชงานเครื่องมือ เชน 
 

ชื่อเครื่องมือ หนวยงาน 
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติและ
เครื่องตดัเนื้อเยื่อพรอมยอมสีสไลด 

สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เครื่องกลั่นไนโตรเจน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เครื่องทดสอบความเคม็ 
เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 

 

       ซึ่งหลักสูตรและคณะไดสํารวจรายการ และจัดทําคูมือสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับเผยแพร
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติแกหลักสูตรอื่น ๆ ตอไป รวมถึงแสดงศักยภาพของหลักสูตรและเปดโอกาสให
หนวยงานที่ตองการสามารถเขามาใชบริการตอไปในอนาคต 
 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
       หลักสูตรไดดําเนินการบนพ้ืนฐานของความรวมมือระหวางนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
โดยอาศัยผลประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหมีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาสามารถสรางสรรค
งานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ ผลการทดลองเปนที่นาเชื่อถือ ทําใหไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงาน
ในระดับชาติ ซึ่งสงผลใหคะแนนความพึงพอใจที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและ
อาจารย มีคาอยูในระดับมากกวา 4.0  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.1-1 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
6.1.1-2 แผนการจัดซื้อ-จัดซอมครุภัณฑ 
6.1.1-3 คําขอจัดซื้อครุภัณฑ 
6.1.1-4 หนังสือขอความอนุเคราะหใชเครื่องมือจากหนวยงานภายนอก 
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6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเปาหมาย :  
1. เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม 
2. เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรไดวางแผนจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตอการใชงาน โดยพิจารณาจากขอมูลการสํารวจและการ
ตรวจสอบความพรอมใชงานลวงหนา รวมกับขอเสนอแนะที่ไดรับจากผลการประเมินของอาจารย
และนักศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1. เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละป หลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนในรายวิชาไดสํารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  

2. ประชุมสรุปและวิเคราะหผลเพ่ือจัดทํารายการสิ่งของที่ตองการในปการศึกษาตอไป   
3. ประธานหลักสูตรนําเสนอผลตอคณะฯ 
4. คณะรวบรวมผลของแตละสาขาวิชา เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
เมื่อหลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงพิจารณาขอมูลที่ไดจากสํารวจการคงเหลือ

ของอุปกรณ สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับการเรียนการสอนท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ 
โดยมอบหมายใหนางสาวสุไวดา สัสดี เจาหนาที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตรรวมกับอาจารยผูสอนในแต
ละรายวิชาเปนผูจัดหา โดยประสานงานกับพัสดุของคณะ ตามขั้นตอน ดังนี ้

- สํารวจปริมาณ จํานวน และความถี่ในการใชงาน  
- ประชุมวางแผนจัดหาครุภัณฑและอุปกรณ โดยใชงบประมาณแผนดินและงบสนับสนุน

จากคณะตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ  
- ดูแลรักษาและซอมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูแลวใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
- ในกรณีที่เครื่องมือที่ตองการใชงานขาดแคลนหรือไมมี ใหประสานงานกับหนวยงาน

เครือขายเพ่ือทําเรื่องขอความอนุเคราะหใชงาน  
       ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดประสานงานกับหนวยงานเครือขายจํานวน 2 แหง
เพ่ือขอความอนุเคราะหใชงานเครื่องมือจําเพาะท่ีมีราคาสูง ไดแก 
1) ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง (เครื่องวัดอัตราการไหลของ
น้ําที่ใชงานรวมกับถุงกรองแพลงกตอนสัตว ไฮโดรมิเตอรสําหรับวิเคราะหลักษณะเนื้อดิน 
และเลนสใกลวัตถุสําหรับกลองจุลทรรศนสเตอริโอ)  
2) ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร (ชุดอุปกรณรอน
สัตวหนาดิน และกลองสําหรับวาดภาพ (camera lucida)) 

นอกจากนี้ หลักสูตรไดจัดใหมีการผลิตอุปกรณจากวัสดุทดแทนที่หาไดงายโดย
ฝมือของนักศึกษา พบวา สามารถผลิตอุปกรณที่มีคุณภาพใกลเคียงอุปกรณมาตรฐานมา
ใชทดแทนในรายวิชาได เชน quadrat สําหรับสุมตัวอยาง pole สําหรับทํา shore 
profile เปนตน 

- สรุปผลจากขอเสนอของอาจารยและนักศึกษาสะทอนไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรูในดานที่หลักสูตรไมสามารถดําเนินไดเอง เชน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในหองสมุด และระบบสาธารณูปโภคที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ดําเนินการติดตามผล
การปรับปรุงเพ่ือวางแผนในการจัดหาซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะชวยใหทราบถึงสถานะ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และเตรียมความพรอมสําหรับการจัดหาในปตอ ๆ ไปได 

          ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดรับงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลือง เปนเงิน 259,350 บาท และจากเงินบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 233,262 บาท ไดนําไปจัดสรรจํานวน 59,882 บาท เพ่ือ
จัดซื้อและซอมแซมครุภัณฑ จึงทําใหหลักสูตรสามารถจัดหาเครื่องวัดคาความเปนกรดดางแบบ
ปากกา และเครื่องไฮโดรมิเตอรดินสําหรับงานภาคสนามไดเพียงพอตอการใชงานมากขึ้น  ตูแช
แข็งสําหรับเก็บตัวอยาง ตูเก็บอุปกรณและกลองจุลทรรศน ซึ่งชวยใหการดูแลรักษาอุปกรณทําได
สะดวกและเปนระเบียบ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณที่จัดหาจากทุนวิจัยภายนอกของอาจารยใน
หลักสูตร ไดแก เครื่องกวนสารละลายพรอมเตาใหความรอน พรอมปรับปรุงระบบไฟใน
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนหลอด LED ซึ่งใหแสงสวางแตไมทําใหเกิดความรอน ทํา
ใหหลักสูตรมีครุภัณฑและอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน และการวิจัยเพียงพอและสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยไดสะดวก เปนผลใหนักศึกษาที่เรียนตามแผนสําเร็จการศึกษาไดเร็ว
ขึ้น ดังนั้น หลักสูตรจึงไดดําเนินการตอเนื่องเพ่ือจัดทําคุณลักษณะของครุภัณฑ (Specification) 
เพ่ิมเติมเพ่ือขอในปงบประมาณ 2565   
● มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรไดติดตามกระบวนการความกาวหนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา 
เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหการเรียนปฏิบัติการตองใชระบบใหเกิดการปฏิสัมพันธนอย
ที่สุด และตองแบงกลุมปฏิบัติการใหไมเกิน 20 คน ตอครั้ง จึงทําใหอัตราการใชงานอุปกรณ วัสดุ 
สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการมีการใชงานมากกวาปกติ ตองเตรียมสารใหม หรือใช
ตัวอยางสดใหม สืบเนื่องจากการปฏิบัติการที่เพ่ิมขึ้น หลักสูตรจึงไดสอบถามไปยังอาจารยผูสอน
เพ่ือวางแผนจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑเพ่ิมเติมในปการศึกษาถัดไปตามลําดับความสําคัญ และ
ความตองการของนักศึกษาและอาจารยผูสอน รวมถึงวางแผนการใชอุปกรณ และฝกทักษะการใช
เครื่องมืออยางตอเนื่องเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคุนเคย และสามารถลดการสูญเสียและใชงานวัสดุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดระดมความคิดเพื่อหาขอเสนอในการจัดการเรียนการสอนควร
ดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง เปนการเพ่ิมชองทางในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความพึง
พอใจใหมากขึ้น 

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาหลักสูตรรวมกับคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุก
รายวิชา เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาวางแผนจัดหา แกไขขอบกพรองในแตละดาน พบวา ทั้งอาจารย
และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกรายวิชาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.00 ทุกรายวิชา 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          จากการระดมความคิด ทําใหทราบขอมูลท่ีนาสังเกต 2 ประการ คือ  
       1. เครื่องมือที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนบางชนิดมีปริมาณไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา เชน สารเคมีที่ตองเตรียมสดใหม และตัวอยางที่จัดหาไมทันเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดโควิด-19 สงผลตอระบบการขนสง  
       2. การลดจํานวนนักศึกษาตอหองตามมาตรการการปองกันโควิด-19 ทําใหนักศึกษาใชงาน
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อุปกรณบางชนิดไดมากกวาในภาวะปกติ เชน มีเวลาในการดูตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนมากขึ้น 
เพราะจํานวนผูปฏิบัติการนอยลง  
          หลักสูตรจึงไดแนวทางในการปฏิบัติกรณแีบงจํานวนนักศึกษาออกเปน 2 กลุมเรียน ดังนี้ 

- สํารวจจํานวนของนักศึกษาที่จะลงเรียนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือจัดสรรใหเหมาะสม พรอม
วางแผนสํารองสารเคมีหรืออุปกรณหรือวัสดุสิ้นเปลือง  

- นําเสนอขอเพ่ิมงบประมาณจัดซื้อและแบงจํานวนนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ซึ่งจะไดชี้แจง
ไปยังคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดภาระงานสอนในป
การศึกษาตอไป ซึ่งจะชวยแกไขปญหาจํานวนนักศึกษากับเครื่องมือได แตทั้งนี้ หลักสูตรก็
จะเตรียมแผนเพ่ือจัดหาเครื่องมือใหพรอมใชเพ่ิมมากขึ้น          

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
          จากการประเมินการดําเนินงาน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะใน
การปฏิบัติที่ดีขึ้น สามารถใชหองปฏิบัติการ เครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการเรียน
และการวิจัยดีข้ึน มีงานวิจัยท่ีหลากหลายมากขึ้น สามารถนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
และไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ เนื่องจากมีเครื่องมือที่ดี มีความพรอมทั้งทางดาน
คุณภาพและปริมาณ สงเสริมใหนักศึกษาทํางานวิจัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   
● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัทิี่ดีไดชัดเจน 
     การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและพรอมใชงาน เริ่มจากการวางแผนใชงาน และ

ปรับพฤติกรรมการทํางาน โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในหลักสูตร ทั้งนักศึกษา 
อาจารยผูสอน นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกับคณะฯ ทําให    
นักศึกษาสามารถใชทรัพยากรของหลักสูตรและหนวยงานเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมี
ทักษะ สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือ ไดรับรางวัลจากการนําเสนอใน
ระดับชาติ เปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นได 

นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรไดรับเครื่องมือใหม เปนกลองถายภาพพรอม
กลองจุลทรรศน และชุดเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติพรอมยอมสีสไลด ซึ่งนําไปใชในการเรียนการสอน
ในรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล เทคนิคทางชีววิทยา และรายวิชาวิจัย ดวยเหตุนี้ 
หลักสูตรจึงไดจัดอบรมใหกับนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่สนใจ ในการ
อบรมนี้ จึงมีนักศึกษาและคณาจารยของหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตขอเขารวมอบรมและศึกษา
ดูงานการใชเครื่องมือใหมชนิดนี้ดวย ซึ่งหลักสูตรชีววิทยา ไดดําเนินการภายหลังการอบรม ใหนัก
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรทําเอกสารการบันทึกการใชงานเพ่ือรองรับการใชงานในอนาคต 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
           หลักสูตรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม 
จากากรจัดสรรงบประมาณทั้งเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน รวมถึงเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําใหมีเครื่องมือใหมที่ทันสมัย เครื่องมือเกาไดรับการ
ซอมแซมและพรอมใช เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย 
รวมถึงยังสามารถจัดอบรมแกผูท่ีสนใจ และยังใหการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกที่
ประสงคจะขอใชงานไดอีกดวย  
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           จากการดําเนินงานตามแผน สงผลใหเกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยโดย
ไดรับคะแนนประเมินมากกวา 4.0 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
6.1.2-2 แผนการจัดซื้อ-จัดซอมเครื่องมอื 
6.1.2-3 บันทึกการใชงานเครื่องมือ 
6.1.2-4 ผลงานวิชาการของนักศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 3.2) 
6.1.2-5 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละรายวิชา (มคอ.5) 
6.1.2-6  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีทักษะดานปฏิบัติการมากขึ้น 
2. คะแนนความพึงพอใจที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย ไมนอยกวา 4.0 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
          หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก
ความพึงพอใจจากปการศึกษาที่ผานมา และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดย
ความรวมมือของคณะในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิเคราะห สรุปผล
เพ่ือนําไปปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
           หลักสูตรไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในปการศึกษาที่
ผานมา ดําเนินการ ดังนี้  

- ปรับปรุงโดยการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม มีการซอมบํารุง และประยุกตใช
เครื่องมือ ตาง ๆ 

- จัดโครงการอบรมทักษะปฏิบัติการโดยใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานเครือขาย ตามความ
ตองการของอาจารยผูสอนและนักศึกษา  

- ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูผานรูปแบบทั้งสองสวนตามแผนท่ีวางไวกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษาโดยระบบ
ออนไลน ภายใตการกํากับ แจงเตอืนโดยอาจารยที่ปรึกษาและหลักสูตร  

- รับฟงความคิดเห็นโดยตรงจากขอเสนอของอาจารยและนักศึกษาจากกิจกรรมพบ
นักศึกษา 4 ชั้นป และศิษยเกา พบวาความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตาง ๆ 
อยูในระดับมากและเพ่ิมขึ้นจากปกอน 

● มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และประเมินผลการ
ดําเนินงาน พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยูใน
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ระดับมาก คิดเปน 4.21 คะแนน และผลการประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวาความ
พึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากคิดเปน 4.06 คะแนน  
เนื่องจากหลักสูตรไดปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจใหมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอและพรอมใชงานได มีการซอมบํารุง และไดมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน อบรมทักษะ
ปฏิบัติการโดยใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานเครือขาย ตามความตองการของอาจารยและ
นักศึกษา 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
           จากการนําผลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู เพ่ือใหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอมใชงาน และเพียงพอตอความตองการของอาจารยและ
นักศึกษาในหลักสูตรเปนแนวปฏิบัติที่ดีแลว หลักสูตรยังมีแนวทาง ดังนี้  

- ควรมีการวางแผนจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑเพิ่มเติมในปการศึกษาถัดไปตามลําดับ
ความสําคัญ และความตองการของนักศึกษาและอาจารยผูสอน  

- วางแผนการใชอุปกรณ รวมถึงจัดกิจกรรมฝกทักษะการใชเครื่องมืออยางตอเนื่อง  
- เพ่ิมแหลงเรียนรูใหนักศึกษาหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
- ควรจัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือหาขอเสนอในการจัดการเรียนการสอนควรดําเนินการ

อยางตอไปอยางตอเนื่อง เปนการเพ่ิมชองทางในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความ
พึงพอใจใหมากขึ้น 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
          เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 - 2563 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) พบวามีความ
พึงพอใจระดับมากมาอยางตอเนื่อง ซึ่งนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
และประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งการเสนอโดยตรงกับหลักสูตร
และในระบบออนไลนโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ง
หลักสูตรไดนําผลประเมินนั้นไปปรับปรุงโดยจัดหาสิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติมใหเพียงพอและพรอมใชงาน
ได มีการซอมบํารุง และไดมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน อบรมทักษะปฏิบัติการโดยใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานเครอืขาย ตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา 
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      จากการดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทําใหนักศึกษาที่มาใชงานเครื่องมือและอุปกรณ
สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ จึงทําใหผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติได  
 
● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัทิี่ดีไดชัดเจน 

การประชุมระดมความคิดจากทุกฝายที่เก่ียวของกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ
มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนผลใหหลักสูตรไดรับการจัดสรรเครื่องมือใหมที่ทันสมัยทุกป 
รวมถึงไดรับงบประมาณในการซอมแซมเครื่องมือเกาที่ชํารุด และสามารถจัดหาเครื่องมืออ่ืน ๆ มา
ทดแทนได ในกรณีท่ีไมสามารถหาทดแทน ดวยศักยภาพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ดําเนินการขอใชไปยังหนวยงานที่เก่ียวของได ทําใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอน และ
งานวิจัยสามารถทําไดอยางตอเนื่อง และทําใหไดรับรางวัลเปนหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถ
ยืนยันได อีกทั้งยังสงผลทําใหความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษามีแนวโนมที่ดี อยูในระดับ
มากอยางตอเนื่อง  
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
           หลักสูตรมีการดําเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะ โดย
มีการสํารวจขอคิดเห็นทั้งจากทางแบบสํารวจสวนกลาง และการสอบถามในรายวิชา เพื่อให
สามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดอยางเพียงพอและพรอมใชงาน ในกรณีที่เปนสวนที่
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยและคณะฯ หลักสูตรไดแจงผานระบบคอมพิวเตอร เอกสาร และการ
นําเสนอในที่ประชุม จากนั้นมีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินงาน ในสวนของหลักสูตรไดมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหพรอมใชทั้งทางดานปริมาณและ
คุณภาพ ดวยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการปฏิบัติที่ดี ไดรับรางวัล
จากการประกวด และหลักสูตรมีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในระดับมาก 

y = 0.107x + 3.7675
R² = 0.8068
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แนวโนม ความ พึงพอใจของนัก ศึกษาต อ ส่ิ ง สนับสนุนการเรี ยนรู

นักศึกษา อาจารย รวม
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และเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.3-1 รายงานการประชุมหลักสูตรชีววิทยา 
6.1.3-2 การจัดซื้อ-จัดซอมเครื่องมอื 
6.1.3-3 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละรายวิชา 
6.1.3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระ 
ที่ไดรับจากการเสนอแนะ 

จากผูประเมิน 

- ควรจูงในใหนักศึกษาสามารถศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 
- ควรกํากับติดตามดูแลการพัฒนาอาจารย เชน การทํา
ผลงานทางวิชาการ 
- ควรพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตรเพ่ือใหเห็นศักยภาพของ
นักศึกษาในหลักสูตร โดยสะทอนใหเห็นถึงการปรับปรุง
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร เชน ผลที่ไดจากการปรับปรุง
จากการทวนสอบนําไปพัฒนานักศึกษาในแตละผลลัพธการ
เรียนรูอยางไร 
- ควรตั้งเปาตัวชี้วดัเชิงกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 และ 6.1) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับสิ่ง
ที่หลักสูตรตองการพฒันา 
 

ความเห็นของ 
ประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็น
หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นดวย
ในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และวางแผนปรับ
หลักสูตร 
 

การนําไปดําเนนิการ 
เพื่อการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  การทํากิจกรรม การฝกอบรม และจัดสรร
งบประมาณที่สอดคลองกับแผนดังกลาวอยางตอเนื่อง เชน 
- กิจกรรมเสริมในรายวิชาปฏิบัติ การเชิญวิทยากรหรือ

ผูเชี่ยวชาญ 
- จัดสรรภ าระงานตามความต องการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ตองการทําผลงานวิชาการ 
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

การประเมิน 
จากผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในดานวิชาการของหลักสูตร 
และไดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประกอบการ โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 4.74 คะแนน  

ขอวิพากษท่ีสําคัญ 
จากผลการประเมิน 

จุดออน : ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดภาวะความเปนผูนํา 
และมีทักษะทางภาษาอังกฤษนอย 
จุดแข็ง : อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมี
ประสบการณจริง รวมถึงอาจารยที่ปรึกษามีความใกลชิด
สามารถใหคําแนะนําที่ดีและใชไดจริงทั้งในทางวิชาการและ
การใชชีวิตในสังคม 

ขอคิดเห็นของคณาจารย 
ตอผลการประเมิน 

หลักสูตรและคณาจารยจะดําเนินการเสริมสรางจุดแข็งอยาง
ตอเนื่อง และจะแกไข ปรับปรุง พรอมพัฒนาเพ่ือใหหลักสูตร
เขมแข็ง 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- ควรจูงในใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
- ควรกํากับติดตามการพัฒนาอาจารยในทุก ๆ ดาน 
- ควรพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตรเพ่ือสงเสริมศักยภาพของ
นักศึกษา 
- ควรตั้ งเปาตัวชี้วัดเชิงกระบวนการทั้ งเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับสิ่งที่หลักสูตรตองการพัฒนา 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
การประเมินไดดําเนินการโดยการจัดทําแบบสอบถาม และให
ผูใชบัณฑิตเขาประเมินอยางตอเนื่องทุกป  

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผล                  
การประเมิน 

จุดออน : ควรเพ่ิมทักษะทางภาษาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารระหวางผูรวมงาน 
จุดแข็ง : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ขยัน และสามารถพลิก
แพลงหรือปรับปรุงกระบวนการไดดี สามารถปรับตัวและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ขอคิดเห็นของคณาจารย 
ตอผลการประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเพิ่มกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษในการ
เรียนมากขึ้น และเนนในปสุดทายสําหรับการสื่อสารมากขึ้น 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- เสริมทักษะทางดานภาษาและความรูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถพัฒนาดวยตนเองได 

- เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม 
และใหมีความเก่ียวของกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน   
ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
ในชวง 2 ป ที่ผานมา 

การเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบ
ตอระบบการรับเขา ทําใหตองสัมภาษณออนไลน ซึ่งไมมี
โอกาสพิจารณานักศึกษาอยางใกลชิด ทําใหตองพิจารณา
จากเอกสารอยางละเอียด  

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน  
ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
ในชวง 2 ป ที่ผานมา 

การเกิดสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลตอ
รูปแบบการสอนเปลี่ยนเปนออนไลนมากขึ้น และตองแบง
จํานวนนักศึกษาตามมาตรการการปองกัน จึงทําให 
หลักสูตรตองพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนให
เหมาะสม และเพ่ิมการเรียนดวยตนเองของนักศึกษามาก
ขึ้ น  พรอมมอบหมายการทํ า โครงงานหรือการให
แนวความคิดแลวนําไปปฏิบัติตาม  
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หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2563 
 
 
 

แผนการดําเนนิงาน กําหนดเวลา 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

แผนจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

สิ้นปการศึกษา 
2563 

อาจารยผูสอนรวมกับ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลา 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของ
แผน/เหตุผล 
ที่ไมสามารถ
ดําเนินการ 
ไดสําเร็จ 

ดําเนินการสอบถาม จัดหา 
ประเมินราคาและนําเสนอ 

สิ้นปการศึกษา 
2563 

อาจารยผูสอนรวมกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สําเร็จ 

 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
 ควรพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตรจากรายวิชา โดยปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาให

สอดคลองกับบริบทของสังคม 
3.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
 ควรนําผลที่ไดจากการทวนสอบมาปรับปรุง แลวนําไปพัฒนานักศึกษาใหไดผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูที่เหมาะสม 
3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยเปดทางเลือก เชน 

การลดภาระงานสอน สงเสริมการเขาอบรม และสนับสนุนใหอาจารยไดเรียนตอในระดับปริญญาเอก 
 

4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2564 
 

แผนการดําเนนิงาน กําหนดเวลา 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความ
ทันสมัย 
2. การเข าสู ตํ าแหน งทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

1. สิ้นปการศึกษา 
    2564 
2.สิ้นปการศึกษา  
   2564 
 

1. อาจารยผูสอนรวมกับ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2-องคประกอบท่ี 6 
 
จุดเดน 
 

1. อัตราการมีงานทําของบัณฑิตอยูระดับที่สูง 
2. ระบบการใหคําปรึกษา และสงเสริมนักศึกษา 
3. หลักสูตรมีการสนับสนุนการเรียนรู และบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทําน ุ
    บํารุงศลิปวัฒนธรรม 
4. มีการวิเคราะหและประเมินผลของการมีอยูของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
 
 

 
 
จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางการปรับปรุง 

 

1. ควรวิเคราะหแนวโนมในการรับนักศึกษาและการจูงใจใหนักศึกษาสามารถศึกษาตามระยะเวลา

หลักสูตร 

2. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดทําตามแผนการพัฒนา และมีการกํากับ

ติดตามดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย เชน การทําผลงานทางวิชาการ 

3. ควรพัฒนาระบบกลไกการทวนสอบใหชัดเจนและสะทอนใหเห็นผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

4. ควรพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตร เพื่อใหเห็นศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร โดยสะทอนให
เห็นถึงการปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร เชน ผลที่ไดจากการปรับปรุงจากการทวนสอบ 
นําไปพัฒนานักศึกษาในแตละผลลัพธการเรียนรูอยางไร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  
 

1. นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง ลายเซ็น :                วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
   

2. นางอรนุช สุขอนันต ลายเซ็น :                วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
   

3. นางสาวเบญจวรรณ ยันตวเิศษภักดี    ลายเซ็น :                วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
   

4. นายคทาวุธ ไชยเทพ                      ลายเซ็น :  วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
   

5. นางสาวสุธินี หีมย ิ                        ลายเซ็น :                วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
 
ประธานหลักสูตร : นางสาวเบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี   
   

ลายเซ็น :                                                       วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2564 
 

 
เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ        (รองคณบดีฝายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : ______________________ 

 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ เดชนะ  (คณบด)ี 
ลายเซ็น : __________________________________วนัท่ีรายงาน : _____________________ 
 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคณุภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและ
อิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2563  ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร คะแนน 
ระดบั

คุณภาพ 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสตูร 
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรที่กําหนดโดย 
สกอ. 

ผาน ผาน 
 

บรรล ุ
 

ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร  หลักสูตรไดมาตรฐาน 

⬜ ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คณุภาพ
บัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4 
 

คาเฉลี่ย 4.74 
บรรล ุ

 
4.74 

คะแนน 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 
(ปริญญาตรี) รอยละ
ของบัณฑิตปรญิญาตรี
ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

70 

30 

 
 
×100= 100 บรรล ุ 5 คะแนน ดีมาก 

30 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.87 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับ 
นักศึกษา 

4 3 คะแนน ไมบรรล ุ 3 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลลัพธที่
เกิดกับนักศกึษา 4 3 คะแนน 

 
ไมบรรล ุ

 
3 คะแนน ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย 
 

 
4 

4 คะแนน 
 

บรรล ุ
 

4 คะแนน ดี 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย 

เฉลี่ยรวม 3.89 คะแนน รวม 11.67 คะแนน 

รอยละของอาจารย
ประจําหลักสตูรท่ีมี
คุณวุฒปิรญิญาเอก 

20 
2 

 
×100=…40…… 

 
บรรล ุ

 
5 ดีมาก 

5 
รอยละของอาจารย
ประจําหลักสตูรท่ีดาํรง
ตําแหนงทางวชิาการ 

20 
1  

×100=…20…… 

 
บรรล ุ

 
1.67  นอย 

5 
ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

20 
2 

 

×100=……40… 

 
บรรล ุ

 
5 ดีมาก 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย 

3 
 

3 บรรล ุ 4 ด ี

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 3.96 คะแนน 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 

3 4 บรรล ุ 4 คะแนน ดี 

ตัวบงชี้ที่  5.2 การวาง
ระบบผูสอนและจัดการ
เรียนการสอน 

3 4 บรรล ุ 4 คะแนน ดี 

ตัวบงชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผูเรียน 

3 3 บรรล ุ 3 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
 

100 

11 
 
×100=100 

 
บรรล ุ

 
5 คะแนน ดีมาก 

11 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน 
                                            ผูเรียน 

เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู 4 4 

 
บรรล ุ

 
4 คะแนน ดี 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 4  คะแนน 
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 - 6  (  /12 ตัวบงชี)้ 3.97 คะแนน 
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หมายเหตุ  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6   
0.01-2.00 ระดับคณุภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคณุภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           ระดับหลักสูตร 
 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบ 
ที่ 1 การกํากับ 
มาตรฐาน 

 
ผานมาตรฐาน 

 ไดมาตรฐาน 

⬜ ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบ 
ที่ 2 บัณฑิต 

คะแนน
เฉลีย่ของ
ทุกตัว
บงช้ีใน
องค 

ประกอบ
ที่ 2-6 

 

2 - - 4.87 4.87 ระดับคณุภาพดีมาก 

องคประกอบ 
ที่ 3 นักศึกษา 

3 - 3.50 3.00 3.33 ระดับคณุภาพด ี

องคประกอบ 
ที่ 4 อาจารย 

3 3.89 4.00 4.00 3.96 ระดับคณุภาพด ี

องคประกอบ 
ที่ 5 หลักสูตร 
การเรียน 
การสอน การ
ประเมินผูเรียน 

4 - 
 

3.67 
 

5.00 4.00 ระดับคณุภาพด ี

องคประกอบ 
ที่ 6 สิ่งสนับ 
สนนุการเรียนรู 

1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน  3.89 3.71 4.35 3.97 ระดับคุณภาพดี 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงชี้ท่ีใชประเมิน 
             คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

มาตรฐาน
ที่ 

จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 3.6 4.44 4.01 ดีมาก 

2 4 3.89 4 4 3.96 ด ี

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

รวม 13 1 7 5   

ผลการ
ประเมิน 

    3.97 ด ี

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2- องคประกอบที่ 6  

จุดเดน 

1. อัตราการมีงานทําของบัณฑิตอยูระดับที่สูง 
2. ระบบการใหคําปรึกษา และสงเสริมนักศึกษา 
3. หลักสูตรมีการสนับสนุนการเรียนรู และบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4. มีการวิเคราะหและประเมินผลของการมีอยูของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพฒันา 

1. ควรวิเคราะหแนวโนมในการรับนักศึกษา 
2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดทําตามแผนการพัฒนา 
3. ควรพัฒนาระบบกลไกการทวนสอบใหชัดเจนและสะทอนใหเห็นผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 
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รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปการศกึษา พ.ศ 2563 

  ชื่อขอมูลพื้นฐาน ขอมูล 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5  

2 - - --ระดับปริญญาตรี -  

3 - - --ระดับปริญญาโท 3 

4 - - --ระดับปริญญาเอก 2  

5 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด 147  

6 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 1  

7 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 4  

8 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 1  

9 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย - 

10 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย - 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 6  

12 
จํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2  

13 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 5  

14 - - --จํานวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร -  

15 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ -  

16 - - --จํานวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร -  

17 

- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 1  

18 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 -  

19 - - --จํานวนผลงานที่มีการจดแจงลิขสิทธิ ์ -  

20 - - --จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร -  
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21 

- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐาน ขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 -  

22 

- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 -  

23 - - --จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร -  

24 
- - --จํานวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว -  

25 - - --จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ -  

26 - - --จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน -  

27 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ -  

28 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online -  

29 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน -  

30 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -  

31 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -  

32 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -  

33 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ -  

34 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร -  

35 การมีงานทําของบัณฑิต   

36 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 30  

37 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง
สําเร็จการศกึษา 30  

38 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 19  

39 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9  

40 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 1  

41 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -  

42 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา 1  
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43 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  

44 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร -  

45 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

11,037
  

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.74  

47 ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท -  

48 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร   

49 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

50 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   

51 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ   

52 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

53 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2   

54 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1   

55 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   

56 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

57 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online   

58 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

59 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

60 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

61 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

62 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

63 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ
ประเมิน)   

 


