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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ทางด้านบริการวิชาการ อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดล้อม มี
เครือข่ายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ 
กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ และปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกท้องถ่ิน 
อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น ในส่วนของการให้คําปรึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ให้คําแนะนําด้านวิชาการและการดําเนินชีวิต มีช่องทางในการ
ติดต่อ หลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากที่สุด โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอนมาจัดโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 เช่น โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการสัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เมืองเก่า นอกจากนี้ยังมี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และการ
ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน  

ดGานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูGเรียน  อาจารยJประจำหลักสูตรจัดสาระ
หลักสูตรใหGสอดคลGองกับแนวทางการจัดการเรียนรูGในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนGน
ผูGเรียนเป^นสำคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถGวนตาม
ขั้นตอนในดGานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูG  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีหGองเรียนและอุปกรณJการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา มีการติดตั้งอุปกรณJหGองเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) มีหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรJ มีส่ือหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอยRาง
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งานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปwดโอกาสใหG
นักศึกษา อาจารยJตลอดจนผูGที่สนใจไดGมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูGเกี่ยวกับสาระความรูGตRาง ๆ ของ
หลักสูตร  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค$ประกอบ จำนวนตัวบ1งช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องค$ประกอบท่ี 1 1 ผ0าน หลักสูตรได;
มาตรฐาน 

องค$ประกอบท่ี 2  2 4.63 ดีมาก 
องค$ประกอบท่ี 3  3 3.67 ดี 
องค$ประกอบท่ี 4  3 3.63 ดี 
องค$ประกอบท่ี 5  4 3.75 ดี 
องค$ประกอบท่ี 6 1 4.00 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ1งช้ี 14 3.86 ดี 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม  

1. มีการวางระบบอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้นักศึกษามีการทํางานวิจัยท่ีมี
ความทันสมัย และมีความรู้ ความเข้าใจที่ลุ่มลึกมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทําผลงานวิชาการตีพิมพ์มากข้ึน 
3. หลักสูตรควรทําแผนอัตรากําลังเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ไปเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก                                   
4. หลักสูตรควรสนับสนุนการทําตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้หลักสูตร  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. อัตราการจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอและทันสมัย ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยจบนักศึกษา 
3. นักศึกษามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้อย ทําให้นักศึกษาถอนรายวิชาแคลคูลัสสูง 
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4. หลักสูตรควรมีมาตรการกระตุ้นกําหนดให้นักศึกษาส่งเล่มวิจัยให้เป็นไปตามกําหนดการ
ของหลักสูตร 
5. ผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีความผิดปกติ เช่น วิชาแคลคูลัส และเคมีวิเคราะห์ มาวางแผน
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
7. หลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนซื้ออุปกรณ์ท่ีจําเป็นและทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
1.1 หลักสูตร  25491641100862 
1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

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

Management 
1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538  และที่ผ่านมามีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ัง
แรกเมื่อปีการศึกษา 2543 และครั้งต่อมาในปีการศึกษา 2549 โดยเป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาให้ความ
สนใจเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี และบัณฑิตของหลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยในระยะที่ผ่านมาทางโปรแกรมวิชาได้ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต  

เนื ่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
ทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

1. อัตราการจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนดยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

การจัดประชุมเพ่ือทบทวนการผลักดันให้นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอและ
ทันสมัย ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
และการทำวิจัยจบนักศึกษา 

จัดทำแผนครุภัณฑ์ตามข้ันตอน 

3. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์น้อย 
ทำให้นักศึกษาถอนรายวิชาแคลคูลัสสูง 

จัดให้มีการสอนเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์แก่นักศึกษานอกช้ันเรียน 

4. หลักสูตรควรมีมาตรการกระตุ้นกำหนดให้
นักศึกษาส่งเล่มวิจัยให้เป็นไปตามกำหนดการ
ของหลักสูตร 

ภายหลังการสอบโครงร่างวิจัยแล้วเสร็จในรายวิชา
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในช้ันปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1หลักสูตรได้มีมาตรการปรับแผนการ
เรียนรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
จากเดิมในช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เป็นในช้ันปีท่ี 4 
ภาคเรียนท่ี 1  เพ่ือขยายระยะเวลาการทำวิจัย 
และมีแผนการสอบโครงร่างวิจัย การสอบรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย และการสอบจบวิจัยเพ่ือ
กระตุ้นการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

5. ผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีความผิดปกติ 
เช่น วิชาแคลคูลัส และเคมีวิเคราะห์ นำมา
วางแผนเตรียมความพร้อมของ 
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบ
หลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

จัดให้มีการสอนเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และ
เคมีแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 5 
 

6. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด 

การจัดประชุมเพ่ือทบทวนการผลักดันให้นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

7. หลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนซ้ืออุปกรณ์ท่ี
จำเป็นและทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

จัดทำแผนครุภัณฑ์ตามข้ันตอน 

 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู้รอบ 

อาจารย ์ -วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าธนบุรี 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 
2543 

 
2539 

2 ผศ.ขวัญกมล 
ขุนพิทักษ ์

ผู้ช่วยศาส 
ตราจารย ์

-วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์ 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2540
2536 

 

3 นางสาวนัดดา   
โปดำ 

อาจารย์ -วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550
2546 

4 นางสาวหิรัญวด ี
สุวิบูรณ์ 

อาจารย ์ -วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เคมี) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2549
2541 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร 

อาจารย ์ -วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552
2549 
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3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู้รอบ 

อาจารย ์ -วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าธนบุรี 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 
2543 

 
2539 

2 ผศ.ขวัญกมล 
ขุนพิทักษ ์

ผู้ช่วยศาส 
ตราจารย ์

-วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์ 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2540
2536 

 

3 ดร.สายสิร ิ 
ไชยชนะ 

อาจารย ์ -Ph.D. (Environmental    
 Sciences) 
-วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เคมี) 

-University of East Anglia 
 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2560 
 

2545
2542 

4 นางสาวนัดดา   
โปดำ 

อาจารย์ -วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550
2546 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร 

อาจารย ์ -วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552
2549 

 
4. อาจารย4ผูEสอน  

4.1 อาจารยJประจำ 
1) ผูGชRวยศาสตราจารยJขวัญกมล ขุนพิทักษJ 
2) อาจารยJ ดร.สุชีวรรณ ยอยรูGรอบ 
3) อาจารยJ ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
4) อาจารยJนัดดา โปดํา 
5) อาจารยJกมลนาวิน อินทนูจิตร 
6) อาจารยJ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 
7) อาจารยJมาศภินันทJ พันธJพิพัฒไพบูลยJ 
8) อาจารยJศักด์ิชาย คงนคร 
9) ผูGชRวยศาสตราจารยJ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
10) อาจารยJภัทริยา  สังขJนGอย 
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11) ผูGชRวยศาสตราจารยJ ดร.จารุวรรณ คำแกGว 
12) อาจารยJ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 
13) อาจารยJ ดร.ปุรินทร จันทรJเลิศ 
14) อาจารยJมณี อินทพันธJ 
15) อาจารยJ Tatik Ekawati 
16) อาจารยJอรนุช สุขอนันตJ 
17) อาจารยJชนรรคJ พงศJอาทิตยJ 
18) อาจารยJวีรยุทธ ทองคง 
19) อาจารยJชัยวัฒนภัทร เลาสัตยJ 
20) อาจารยJ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ 
21) อาจารยJศรัณยา เฮงสวัสด์ิ 
22) อาจารยJ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณJ 
23) อาจารยJอรนุช สุขอนันตJ 
24) อาจารยJวาสนา มูRสา 
25) อาจารยJ ดร.เบญจวรรณ ยันตJวิเศษภักดี 
26) อาจารยJอดิศักด์ิ เด็นเพ็ชรหนÖอง 
27) อาจารยJ ดร.เสาวณี ทับเพชร 
28) อาจารยJธีรพล บัวทอง  
29) อาจารยJสุกานดา จันทวี 
30) ผูGชRวยศาสตราจารยJ พิกุล สมจิตตJ 
31) อาจารยJ ดร.ภัทราวรรณ เพชรแกGว 
32) อาจารยJชนรรคJ พงศJอาทิตยJ 
33) อาจารยJกนิษฐา พงศJอาทิตยJ 
34) อาจารยJ ดร.มะลิ ประดิษฐแสง 
35) อาจารยJ ดร.ธีรยุทธJ ศรียาเทพ 

 
4.2 อาจารยJพิเศษ 

- ไมRมี – 
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5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ว ิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  
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องค์ประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย 

สกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ โทรศัพท์  : 061-560-7666 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ โทรศัพท์  : 061-560-7666 
การจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
√ 
 

 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ 
2. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 
3. อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
4. อาจารย์นัดดา โปดำ 
5. อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 

 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2563 
1.1.1-2 เอกสารการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และนำเสนอ สกอ. (ถ้ามี) 
(https://drive.google.com/drive/folders/13vH7ohvXmiERzCm3sYxvu1cqMX-hQ-lr) 
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ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
√ 
 

 

 2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ 
2. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 
3. อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
4. อาจารย์นัดดา โปดำ 
5. อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2563 
1.1.2-2 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 3.2) 
1.1.2-3 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนำเสนอ สกอ. พร้อมแสดงคุณวุฒิ (ถ้ามี) 
(https://drive.google.com/drive/folders/13vH7ohvXmiERzCm3sYxvu1cqMX-
hQ-lr) 

√ 
 

 

 3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
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ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2563 
(https://drive.google.com/drive/folders/13vH7ohvXmiERzCm3sYxvu1cqMX-hQ-lr) 

√ 
 

 

 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 
• อาจารย์ประจำ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หากเป็น
อาจารผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
• อาจารย์พิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีท้ังหมด 35 คน และเป็นไปตามเกณฑ์  

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 คำส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2563 
(https://drive.google.com/drive/folders/13vH7ohvXmiERzCm3sYxvu1cqMX-hQ-lr) 

√ 
 

 

 5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
ปริญญาตรี 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1.1.5-1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
(https://drive.google.com/drive/folders/13vH7ohvXmiERzCm3sYxvu1cqMX-hQ-lr) 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน 
☑ ผ่าน 
� ไม่ผ่าน 

☑  ผ่าน 
� ไม่ผ่าน 

บรรลุ 
 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 
คะแนนเป็นศูนย์ 
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หมวดที่ 2 อาจารย/ 

องค4ประกอบท่ี 4 อาจารย4  
ตัวบUงช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย4 
ชนิดของตัวบUงช้ี  กระบวนการ (P) 
ผูEกำกับดูแลตัวบUงช้ี : อาจารยJ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูGรอบ โทรศัพท4  :  086-987-0990 
ผูEจัดเก็บขEอมูล :  น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท4  :  089-599-3718 
การจัดเก็บขEอมูล :   ป]การศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยมีคณบดีเป็นประธาน  มีหน้าที่วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงมีการ 
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการสำรวจ 
ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมท้ังจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง 
โดยระบุในแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 อย่างชัดเจน 
อีกท้ังยังมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่หลักสูตรอย่างท่ัวถึง  เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามท่ีต้องการอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง/คน  หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  

คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยหลังจากท่ีคณาจารยJและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดGมีการพัฒนาตนเอง 
ผRานการประชุม อบรม สัมมนา แลGวตGองเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพ่ือสรุปสาระสำคัญหรือประโยชนJ 
ท่ีไดGรับจากการพัฒนา เพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสามารถถRายทอดใหGผูGอ่ืนไดGรับรูG  ซ่ึงไดGมีการ 
ติดตามใหGคณาจารยJท่ีไดGรับการพัฒนาตนเองในการนำความรูG  และทักษะท่ีมีอยูRและท่ีไดGจากการฝâกอบรม มาใชG 
บูรณาการรRวมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขGอง โดยติดตามจากการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 หรือเอกสาร 
ประกอบการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขGอตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนถึงการนำความรูGท่ีไดGจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขGองในแตRละดGาน 

4.1.1 ระบบการรับและแตUงต้ังอาจารย4ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเป^าหมาย : อาจารย$ที่รับการแต0งตั้งใหม0ต;องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติหน;าที่เปRน

อาจารย$ผู ;รับผิดชอบหลักสูตรได;ตรงตามเกณฑJที่กำหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 
ครบท้ัง 5 คน 
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ผลการดำเนินงาน :  
•  มีระบบ มีกลไก 

ระบบการรับอาจารย$ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ได;ดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีอาจารย$

ผู;รับผิดชอบหลักสูตรเข;าไปมีส0วนร0วมในการรับสมัครอาจารย$ใหม0 ดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร0วมประชุมเพ่ือกำหนดคุณสมบัติท้ังด;านคุณวุฒิ ผลการศึกษา 

ความรู; ความสามารถ และประสบการณ$ท่ีตรงตามความต;องการของหลักสูตร  
2. งานการเจ;าหน;าที่ (กจ.) กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร และประกาศให;ทราบทั้งในเว็บไซต$

มหาวิทยาลัย และปcายประกาศ 
3. ผู;สมัครต;องสอบผ0านความรู;ท่ัวไปตามเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
4. เม่ือผู;สมัครสอบผ0านความรู;ท่ัวไปแล;ว จะทำการสอบความรู;เฉพาะด;านเพ่ือวัดความรู; ความสามารถ 

ทักษะเฉพาะด;าน 
5. เมื่อผู;สมัครต;องสอบผ0านความรู;เฉพาะด;านตามเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู;สมัครจะทำการ

สอบสอนและสอบสัมภาษณ$   
6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ$ โดยหลักสูตรมีส0วนร0วมพิจารณาผลการคัดเลือกก0อนนำผลพิจารณา

ไปประกาศผลการคัดเลือกอาจารย$ใหม0 
สำหรับการคัดเลือกอาจารย$ผู ;รับผิดชอบหลักสูตรใหม0จากอาจารย$ประจำหลักสูตรที่มีผลงาน

วิชาการอย0างต0อเน่ือง 

ระบบการแต1งต้ังอาจารย$ผูFรับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล;อม มีการวางระบบการดำเนินงานเพื่อแต0งตั้งอาจารย$ผู ;รับผิดชอบ 
หลักสูตรไว;ดังน้ี 

1) กรณีที่มีการยกร0างหลักสูตรใหม0หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต;องพิจารณาคุณสมบัติของ 
อาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให;เปRนไปตามเกณฑ$มาตรฐานของหลักสูตรท่ี
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต0างๆ อาทิเช0น ชื ่อ-สกุล 
ตำแหน0งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปiที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย$ผู;รับผิดชอบ 
หลักสูตรไว;ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย0างชัดเจน เพื่อนำเข;าคณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะฯ เพื ่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต0อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และส0งต0อไปยังสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตร 

2) ในระหว0างปiการศึกษา หากหลักสูตรจำเปRนต;องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรต;องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร$มการปรับปรุงแก;ไข 
หลักสูตร (สมอ.08) โดยจะต;องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย$ผู ;รับผิดชอบหลักสูตรที ่มาทดแทน 
ให;เปRนไปตามเกณฑ$มาตรฐานของหลักสูตรที ่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เช0นเดียวกัน เพื่อนำเข;าคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต0อสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
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3) เมื่อมีอาจารย$ใหม0เข;ามาเปRนอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรจะมีการเตรียมความพร;อม 
ให;กับอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม0 โดยการปฐมนิเทศและแต0งตั้งอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีอยู0เดิมเปRนอาจารย$พี่เลี้ยง ทำหน;าที่ให;คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงานของหลักสูตร 
เพ่ือให;กลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปRนอย0างมีประสิทธิภาพ 
• มีการนำระบบกลไกไปสู1การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล;อม ได;ดำเนินการในส0วนการแต0งต้ังอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 

ทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให;เปRนไปตามเกณฑ$มาตรฐานของหลักสูตรที ่กำหนดโดยสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต0าง ๆ เพื่อนำเข;าคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี เพื ่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต0อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และส0งต0อไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรต0อไป  ในปi
การศึกษา 2563 หลักสูตรได;มีการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปRนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร$ส่ิงแวดล;อมได;พิจารณาอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรให;มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ$กับ
หลักสูตร และได;รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 
ธันวาคม 2563 โดยมีอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

1) อาจารย$ ดร. สายสิริ ไชยชนะ 
2) อาจารย$ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู;รอบ 
3) ผู;ช0วยศาสตราจารย$ขวัญกมล ขุนพิทักษ$ 
4) อาจารย$นัดดา โปดำ 
5) อาจารย$กมลนาวิน อินทนูจิตร 

      ซ่ึงอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรทุกท0านมีคุณสมบัติเปRนไปตามเกณฑ$มาตรฐานของหลักสูตร 
• มีการประเมินกระบวนการ 

จากการปรับปรุงหลักสูตร ทางหลักสูตรสามารถแต0งตั้งอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ 
การศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรมีการพิจารณากระบวนการ 
รับและแต0งตั ้งอาจารย$ผู ;รับผิดชอบหลักสูตร พบว0า ระบบและกลไกในการรับและแต0งตั ้งอาจารย$
ผู;รับผิดชอบหลักสูตรยังมีความเหมาะสม ยังสามารถใช;ต0อไปได; 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแต0งตั ้งอาจารย$ผู ;รับผิดชอบหลักสูตร พบว0ายัง
ไม0มีปoญหาท่ีต;องดำเนินการแก;ไข  ยังสามารถใช;ระบบและกลไกเดิมต0อไปได; 
สรุปเป̂าหมายการดำเนินงาน :  หลักสูตรไดGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป̂นไปตามเกณฑJ
มาตรฐานหลักสูตร และสามารถปฏิบัติหนGาที่เป^นอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGตรงตามเกณฑJท่ีกำหนด 
และมีคุณวุฒิตรงตาม ท่ีระบุใน มคอ.2 ครบท้ัง 5 คน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย4 ระดับหลักสูตร* 
4.1.1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย4 
ประเด็นเป̂าหมาย :  

1. จำนวนอาจารย$ผู;รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู0ครบท้ัง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารย$ประจำหลักสูตรท่ีมีต0อการบริหารอาจารย$อยู0ในระดับไม0น;อยกว0า 4.00 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
        หลักสูตรมีการบริหารอาจารยJตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดGแกR 1) ดGานการเรียนการสอน 2) 
ดGานการวิจัย 3) ดGานการบริการวิชาการ และ 4) ดGานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อรRวมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารอาจารยJ ไดGแกR 1) การกำหนดบทบาท
หนGาที่และความรับผิดชอบ  2) การมอบหมายภาระงานสอนใหGเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณJ  3) 
การวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร และกำกับติดตาม  
 
• มีการนำระบบกลไกไปสูUการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรไดGมีการบริหารอาจารยJ ดังน้ี 

1. การกำหนดบทบาทหนGาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรไดGกำหนดหนGาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

ด"าน ผู"รับผิดชอบ 
การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการความรู2 
การบริหารความเสี่ยง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษG 

การฝIกประสบการณGวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.นัดดา โปดำ 

การพัฒนานักศึกษา 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ (อาจารยGประจำหลักสูตร) 

การประชาสัมพันธGหลักสูตร 
การวิจัยและบริการวิชาการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ 

การพัฒนาทักษะดิจิตอลของนักศึกษา 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
การฝIกประสบการณGวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู2รอบ 

1. ภาระงานสอน 
อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGจัดสรรวิชาสอนตรงกับความชำนาญของอาจารยJผูGสอน และมีการเกล่ีย 

จำนวนภาระงานสอนใหGมีความเหมาะสมและมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา โดยสามารถ
แบRงกลุRมวิชาไดGดังน้ี 

ด"าน ผู"รับผิดชอบ คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล2อม 
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรGสิ่งแวดล2อม 
พลังงานกับสิ่งแวดล2อม 

อ.นัดดา โปดำ วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล2อม 

การจัดการมูลฝอย/ของเสียอันตราย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม 

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษG วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล2อม 

เคมีสิ่งแวดล2อม 
วิทยาศาสตรGทางทะเลและชายฝZ[ง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อม 

อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ Ph.D. Environmental Sciences	 

 

มลพิษทางน้ำและการวิเคราะหG 
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 
มลพิษทางอากาศและเสียง 
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        โดยในการกำหนดภาระงานสอน หลักสูตรจะจัดรายวิชาตามเกณฑJภาระงานสอนข้ันต่ำเป̂นเกณฑJ 
และจัดภาระงานสอนของอาจารยJทุกทRานอยRางเทRาเทียมกัน  เพ่ือใหGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGมีเวลา
ในการทำวิจัยและเผยแพรRผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 18 
 

2. การวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร และกำกับติดตาม 
ในปBการศึกษา 2563 อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพรRงานวิจัยจำนวน 4 เรื่อง โดยเป̂น

รายงานการประชุมสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ จำนวน 3 เร่ือง และไดGรับการตีพิมพJเผยแพรRในวารสาร
ท่ีอยูRใน TCI กลุRมท่ี 2 จำนวน 1 เรื่อง  สำหรับการบริการวิชาการ ทางหลักสูตรไดGมีแผนการบริการวิชาการ
รRวมกับคณะ เรื ่อง การสำรวจทรัพยากรน้ำและจุดบริการน้ำบริโภคของชุมชนทRาหิน ไดGดำเนินการ
วิเคราะหJคุณภาพน้ำและติดตั้งจุดกรองน้ำเรียบรGอยแลGว  เหลือเพียงการถRายทอดความรูGแกRชุมชนในวันท่ี 
28 เมษายน 2564 แตRเน่ืองจากอยูRภายใตGสถานการณJโควิด-19 จึงไมRสามารถดำเนินการตRอไดG 
• มีการประเมินกระบวนการ 
        จากผลการประเมินพบวRา หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลGอม ไดGมีระบบการบริหารอาจารยJผูGรับผิดชอบ 
หลักสูตรอยRางมีประสิทธิภาพ และอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 4 ดGาน 
คือ ดGานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
โดยทุกคนไดGทำการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเช่ียวชาญ รวมท้ังทุกคนมีสRวนรRวมเป̂นกรรมการ 
ประจำฝãายตามความถนัดและอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGมีการเผยแพรRผลงานวิจัยในระดับชาติ และ
จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตRอการบริหารอาจารยJอยูRในระดับดีมาก 
(5.00) 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGมีการพัฒนาตนเองอยRางสม่ำเสมอ จะเห็นไดGจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพJ
เผยแพรRเพิ่มขึ้นอยRางเห็นไดGชัด แตRควรสRงเสริมใหGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรทุกทRานมีการทำงานวิจัย และ
เผยแพรRผลงานวิจัยทุกคน  นอกจากนี้ควรสRงเสริมใหGอาจารยJตีพิมพJเผยแพรRผลงานวิชาการในวารสารที่อยูRใน
ฐานขGอมูลระดับชาติและนานาชาติตRอไป  
 
สรุปเป̂าหมายการดำเนินงาน :  

จากผลการดำเนินงาน พบวRา จำนวนอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูRครบท้ัง 5 คน และมีผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  และผลสำรวจความพึงพอใจของอาจารยJประจำหลักสูตรที่มีตRอการบริหาร 
อาจารยJอยูRในระดับไมRนGอยกวRา 5.00 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย4 ระดับหลักสูตร* 
4.1.2-2 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารย4ประจำหลักสูตร 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการสUงเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิตอล 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการสUงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการสUงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการฝiายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการฝjกประสบการณ4วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
4.1.2-3 คำส่ังคณะกรรมการจัดการความรูE 

 

4.1.3 ระบบการสUงเสริมและพัฒนาอาจารย4 
ประเด็นเป̂าหมาย :  

1. ความพึงพอใจของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตRอการสRงเสริมและพัฒนาอาจารยJอยูRใน
ระดับไมRนGอยกวRา 4.50 

2. อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวขGองกับหลักสูตร สามารถนำมา 
พัฒนาตนเองและนักศึกษาไดG 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
        หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลGอมรRวมกับคณะวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ไดGจัดสรรงบประมาณ 
สRงเสริมและสนับสนุนใหGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรเขGารRวมกิจกรรมและโครงการตRาง ๆ อยRางตRอเน่ือง 
โดยมีแผนระยะยาว 5 ปB ในการศึกษาตRอระดับปริญญาเอกและสRงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหG 
หลักสูตรมีความเขGมแข็ง อาจารยJในหลักสูตรสามารถสRงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตRละคน 
ไดGอยRางมีประสิทธิภาพ 
• มีการนำระบบกลไกไปสูUการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรการจัดการสิ ่งแวดลGอมไดGประชุมเพื ่อต้ังงบประมาณในการพัฒนาอาจารยJ  เชRน 
การนำเสนอผลงาน วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตRาง ๆ  เป̂นตGน  
ซ่ึงเก่ียวขGองกับสาขาวิชาท่ีเปwดสอน ในหลักสูตร ปBละประมาณ 10,000 บาทตRอคน  แตRเนื่องจากปåจจุบันอยูR
ภายใตGสถานการณJ COVID-19 จึงอาจทำใหGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรบางทRานเดินทางเขGารRวมอบรม
สัมมนาไมRสะดวก  อยRางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดGพยายามจัดอบรมออนไลนJเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยJใน
การจัดการเรียนการสอนอยRางตRอเนื่อง และอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรก็ไดGเขGารRวมอบรมออนไลนJกับ
หนRวยงานภายนอกที่ไดGเปwดหลักสูตรอบรมตRาง ๆ มากมาย สRงผลใหGอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองมากข้ึน 

2. หลักสูตรรRวมกับคณะวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ไดGมีแผนจัดโครงการอบรมเพ่ือสRงเสริมใหGอาจารยJ 
ผูGรับผิดชอบหลักสูตรในการเขGาสูRตำแหนRงทางวิชาการใหGเป̂นไปตามเกณฑJมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด 
(ไมRนGอยกวRารGอยละ 60)  โดยคณะไดGจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูGอยRางตRอเนื่อง อาทิเชRน “เทคนิคการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน” “เทคนิคการเขียนเอกสารการสอน ตำรา/หนังสือ” “แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
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ดำเนินการหลักสูตร” เป^นตGน  นอกจากนี้คณะยังมีแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตำแหนRงทาง
วิชาการไมRยากอยRางที่คิด” ซึ่งจะจัดในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 แตRเนื่องจากปåจจุบันอยูRภายใตG
สถานการณJ COVID-19 จึงตGองเลื ่อนโครงการไปเป^นวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 อยRางไรก็ตาม เม่ือ
อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเขGาสูRตำแหนRงทางวิชาการ หลักสูตรและคณะไดG
รRวมกันสนับสนุน เชRน การจัดหาพี่เลี้ยง และจัดหาผูGทรงคุณวุฒิในการตรวจอRานผลงานวิชาการกRอนเขGาสูR
กระบวนการตRอไป 

3. มีการพัฒนาอาจารยJท่ีมีอยูRเดิมอยRางตRอเน่ือง โดยใหGขGอมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ือระบุชRวงเวลา 
การศึกษาตRอระดับปริญญาเอก และสRงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหGหลักสูตรมีความเขGมแข็ง 
อาจารยJในหลักสูตรสามารถสRงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตRละคนไดGอยRางมีประสิทธิภาพ 
• มีการประเมินกระบวนการ 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการสRงเสริมและพัฒนาอาจารยJท้ังจากแบบรายงาน 
ผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดำเนินงานของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 
องคJความรูGจากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน  นอกจากนี้หลักสูตร 
ไดGวิเคราะหJถึงงบประมาณ ท่ีจัดไวGสำหรับการพัฒนาตนเองซ่ึงหลักสูตรรRวมกับคณะไดGจัดสรรงบประมาณไวG 
โดยเฉล่ียคนละ 10,000 บาท ซึ่งเพียงพอในการพัฒนาตนเอง อยRางนGอย 1 ครั้ง/คน/ปB ประกอบกับใน
ปåจจุบันอยูRภายใตGสถานการณJ COVID-19 ทำใหGมีหลักสูตรอบรมออนไลนJหลากหลายหลักสูตร อาจารยJ
ผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGมีการพัฒนาตนเองโดยผRานการอบรมหลักสูตรออนไลนJอยRางตRอเนื่อง  ดังจะเห็น
ไดGจากขGอมูลการพัฒนาตนเองในแผนบริหารและพัฒนาอาจารยJ  อยRางไรก็ตาม งบประมาณในการพัฒนา
ตนเองควรมีการจัดสรรใหGเพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเอง 2 คร้ัง/คน/ปB 
        จากการวิเคราะหJขGอมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารยJประจำหลักสูตรตRอการสRงเสริมและ
พัฒนาอาจารยJ ปBการศึกษา 2563 โดยใชGแบบประเมินของงานประกันคุณภาพการศึกษา  สรุปผลเม่ือวันท่ี 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  และนำผลการสำรวจมาวิเคราะหJและสรุปผล ซึ่งพบวRาผลการประเมินจัด 
อยูRในระดับมาก ระดับคะแนน 4.98 ซ่ึงสูงกวRาในปBการศึกษา 2562 (4.93)    
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรไดGรRวมประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อใหGมีการจัดสรรงบประมาณในสRวนของการพัฒนา 
ตนเองเพ่ิมเติม โดยคณะมีนโยบายในการพัฒนาอาจารยJคือถGาหากเป̂นการพัฒนาตนเองในสRวนของการนำเสนอ 
เผยแพรRผลงานวิจัยไมRวRาจะเป̂นในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทาง 
คRาลงทะเบียน คRาที ่พัก และคRาเบี ้ยเลี ้ยง ทั้งหมด ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี เรื่อง 
ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  ดังนั้น อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองโดยใชGงบประมาณ ประมาณ 2 คร้ัง/คน/ปB 

 
สรุปเป^าหมายการดำเนินงาน :  อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีการพัฒนาตนเองอยRางตRอเนื่อง  
และจากผลการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตRอการสRงเสริมและพัฒนา 
อาจารยJอยูRในระดับมาก (4.98) 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย4 ระดับหลักสูตร* 
4.1.3-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารย4ประจำหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบUงช้ี 
เป̂าหมาย 
ป] 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป̂าหมาย ป] 2562 ป] 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยJ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน ไมRบรรลุ 
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ตัวบUงช้ีท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย4 
ชนิดของตัวบUงช้ี  ปåจจัยนำเขGา (I) 
ผูEกำกับดูแลตัวบUงช้ี : อาจารยJ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูGรอบ โทรศัพท4  :  086-987-0990 
ผูEจัดเก็บขEอมูล :  น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท4  :  089-599-3718 
การจัดเก็บขEอมูล :   ป]การศึกษา 2563 
 

4.2.1 รEอยละของอาจารย4ผูEรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินงาน 
อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน ไดGแกR 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
1 อาจารยJ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
2 อาจารยJ ดร.สุชีวรรณ ยอยรูGรอบ 

 

คิดเป^นรGอยละ 40  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคRาเทRากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณ
ดังตRอไปน้ี 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคRารGอยละของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  

 

 
 

2. แปลงคRารGอยละท่ีคำนวณไดGในขGอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 40

ร2อยละของอาจารยGผู2รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร2อยละของอาจารยGผู2รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได2คะแนนเต็ม 5 
X 5 

จำนวนอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ประเด็น 
เป̂าหมาย 
ป] 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป̂าหมาย ป] 2562 ป] 2563 

4.2.1 รGอยละของอาจารยJผูGรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รGอยละ 40 
5.00 คะแนน 

รGอยละ 40 
5.00 คะแนน 

รGอยละ 40 
5.00 คะแนน 

บรรลุ 

  

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม 5 20
ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5
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4.2.2 รEอยละของอาจารย4ผูEรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนUงทางวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 
อาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหนRงทางวิชาการ จำนวน 1 คน ไดGแกR    

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
1 ผูGชRวยศาสตราจารยJขวัญกมล  ขุนพิทักษJ 

 

คิดเป^นรGอยละ 20  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคRาเทRากับ 1.67 คะแนน รายละเอียดการคำนวณ
ดังตRอไปน้ี 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคRารGอยละของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนRงทางวิชาการ  

 

 
 

2. แปลงคRารGอยละท่ีคำนวณไดGในขGอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.2-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งวิชาการ 1
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 20

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 20
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ีหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60
ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 1.67

จำนวนอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนRงทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร2อยละของอาจารยGผู2รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนnงทางวิชาการ 

ร2อยละของอาจารยGผู2รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนnงทางวิชาการที่หนดให2เปuนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป̂าหมาย 
ป] 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป̂าหมาย ป] 2562 ป] 2563 

4.2.2 รGอยละของอาจารยJผูGรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีดำรงตำแหนRงทางวิชาการ 

รGอยละ 40 
3.33 คะแนน 

รGอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รGอยละ 20 
1.67 คะแนน 

ไมRบรรลุ 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย4ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงานท่ีหลักสูตรไดGดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย4ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 4 เรื่องคRารGอยละของผลรวมถRวง
น้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยJผู Gรับผิดชอบหลักสูตร เทRากับ รGอยละ 24  คะแนนที่ไดG
เทRากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังน้ี 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคRารGอยละของผลรวมถRวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยJผูGรับผิดชอบหลักสูตร   

 
 

 
 

2. แปลงคRารGอยละท่ีคำนวณไดGในขGอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.2
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 24

ตารางคำนวณตามสูตรข้างต้น จํานวน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 24
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5

ร2อยละของผลรวมถnวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยGผู2รับผิดชอบ
หลักสูตร ร2อยละของผลรวมถnวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยGผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่กำหนดให2เปuนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถRวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอาจารยJผูGรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 การประเมินคุณคUาขององค4ประกอบภูมิทัศน4วัฒนธรรมยUานชุมชนเกUา 
4.2.3-2 การกำจัดตะก่ัวในน้ำเสียสังเคราะห4 
4.2.3-3 ลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติกท่ีปนเปlmอนในหาดทราย  
4.2.3-4 การเพ่ิมความสามารถในการยUอยสลายเสEนใยปาล4ม 

 

ขEอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ4การประเมินตามคูUมือ 

ท่ี ขEอมูลพ้ืนฐาน คUาน้ำหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณJที่ตีพิมพJในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณJที่ตีพิมพJในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณJที่ตีพิมพJในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดGตีพิมพJเผยแพรRในฐานขGอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณJที่ตีพิมพJในวารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขGอมูล TCI กลุRมท่ี 2 
- มีการจดแจGงลิขสิทธ์ิ 

0.60 

4 

- ผลงานท่ีไดGรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพJในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมRอยูRในฐานขGอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพJในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขGอมูล TCI กลุRมท่ี 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพJในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏใน ฐานขGอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วRาดGวย หลักเกณฑJการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรRผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยท่ีหนRวยงานหรือองคJกรระดับชาติวRาจGางใหGดำเนินการ 1.00 
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ท่ี ขEอมูลพ้ืนฐาน คUาน้ำหนัก 
- ผลงานคGนพบพันธุJพืช พันธุJสัตวJ ท่ีคGนพบใหมRและไดGรับการจดทะเบียน 1.00 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผRานการพิจารณาตามหลักเกณฑJการประเมิน
ตำแหนRงทางวิชาการแตRไมRไดGนำมาขอรับการประเมินตำแหนRงทางวิชาการ 

1.00 

- ผลงานไดGรับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดGรับการประเมินผRานเกณฑJการขอตำแหนRงทาง
วิชาการแลGว ไดGแกR 
• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูG 
• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
• ผลงานวิชาการรับใชGสังคม 
• กรณีศึกษา 
• ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
• ซอฟตJแวรJ 
• พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสรEางสรรค4ดEานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรEางสรรค4ดEานวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 

6 - งานสรGางสรรคJที ่มีการเผยแพรRสู Rสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผRานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสJ Online      

0.20 

7 - งานสรGางสรรคJท่ีไดGรับการเผยแพรRในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสรGางสรรคJท่ีไดGรับการเผยแพรRในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสรGางสรรคJท่ีไดGรับการเผยแพรRในระดับความรRวมมือระหวRางประเทศ 0.80 
10 - งานสรGางสรรคJท่ีไดGรับการเผยแพรRในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ข+อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร+างสรรค7 

ที่ ข&อมูลพื้นฐาน 
ค2า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย> 

ต&นสังกัดอาจารย> 
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร&างสรรค> 

วันที่เผยแพร2
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ8ที่ตีพิมพ8ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 กมลนาวิน อินทนูจิตร 
มานพ อIอนแกKว   
โอภาส อิสโม 

หล ักส ูตรการจ ัดการ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล K อ ม  ค ณ ะ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร 8 แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ค I า ข อ ง
องค8ประกอบภูมิทัศน8วัฒนธรรม
ยIานช ุมชนเก Iาส ู Iมรดกจังหวัด
สงขลา. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปะและ
วัฒนธรรมทKองถิ ่น คร ั ้งท ี ่  1”. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หนKา 
405-415. 

1 5  -  1 6 
ก ุ ม ภ า พ ั น ธ8  
2564 

กมลนาวิน อินทนูจิตร  
มาเรียม สาแลIหมัน  
รัตติยา การามา 

หล ักส ูตรการจ ัดการ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล K อ ม  ค ณ ะ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร 8 แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ก า ร ก ำ จ ั ด ต ะ ก ั ่ ว ใ น น ้ ำ เ สี ย
ส ั ง เ คราะห 8 โ ดยถ I าน เปล ื อก
จำปาดะ.  
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ ช า ต ิ  ด K า น
ว ิทยาศาสตร 8และเทคโนโลยี
เ คร ื อข I ายภาคใต K  คร ั ้ งท ี ่  6 
“วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีกับ
วิถีชีว ิตใหมI เพื ่อความยั ่งยืน”. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หนKา 
1046-1054. 

1-2 เมษายน 
2564 
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ที่ ข&อมูลพื้นฐาน 
ค2า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย> 

ต&นสังกัดอาจารย> 
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร&างสรรค> 

วันที่เผยแพร2
ผลงาน 

สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
สายสิริ ไชยชนะ 
ฉัตรฑริกา แซIอิ้ว  
ธัญญารัตน8 คงทอง  
อภิสิทธิ์ อินทภาพ  
 

หล ักส ูตรการจ ัดการ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล K อ ม  ค ณ ะ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร 8 แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ลักษณะทางกายภาพของไมโคร 
พลาสติกที่ปนเปbcอนในหาดทราย
ตามแนวชายฝefงของ ตําบลเขารูป
ชKางและตําบลเกาะแตKว อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 
Thailand Research Expo : 
Symposium 2020 
 (Proceedings) 

2-4 ส ิ งหาคม 
2563 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ8ที ่ตีพิมพ8ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 

0.40 
    

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร      

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ8ที่ตีพิมพ8ใน
รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที ่ไดK
ตีพิมพ8เผยแพรIในฐานขKอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ8ที่ตีพิมพ8ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขKอมูล TCI กลุIมที ่2 
- มีการจดแจKงลิขสิทธิ ์

0.60 

สุชีวรรณ ยอยรู&รอบ 
บุญญา ชาญนอก 
พลากร บุญใส 

หล ักส ูตรการจ ัดการ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล K อ ม  ค ณ ะ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร 8 แ ล ะ
เทคโนโลยี 

การเพิ่มความสามารถในการยIอย
สลายแบบไรKอากาศเพื่อผลิต
มีเทน จากเสKนใยปาล8มโดยการ
ปรับสภาพดKวยนำ้รKอน  
Rajabhat J. Sci. Humanit. 
Soc. Sci. 21(2): p. 311-321, 
2020  
 

ก ร ก ฎ า ค ม -
ธันวาคม 
2563 

4 

- ผลงานที่ไดKรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ตีพิมพ8ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมIอยูIในฐานขKอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือตีพิมพ8ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขKอมูล TCI กลุIมที่ 1 

0.80 
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ที่ ข&อมูลพื้นฐาน 
ค2า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย> 

ต&นสังกัดอาจารย> 
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร&างสรรค> 

วันที่เผยแพร2
ผลงาน 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ8ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขKอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา ว Iาด Kวย 
หลักเกณฑ8การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรI
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

    

- ผลงานวิจัยที ่หนIวยงานหรือองค8กรระดับชาติวIาจKางใหK
ดำเนินการ 1.00     

- ผลงานคKนพบพันธุ8พืช พันธุ8สัตว8 ที่คKนพบใหมIและไดKรับการ
จดทะเบียน 

1.00     

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผIานการพิจารณาตามหลักเกณฑ8
การประเมินตำแหนIงทางวิชาการแตIไมIไดKนำมาขอรับการประเมิน
ตำแหนIงทางวิชาการ 

1.00 
    

- ผลงานไดKรับการจดสิทธิบัตร 1.00     
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดKรับการประเมินผIานเกณฑ8
การขอตำแหนIงทางวิชาการแลKว ไดKแกI 
• ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
• ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูK 
• ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
• ผลงานวิชาการรับใชKสังคม 
• กรณีศึกษา 
• ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
• ซอฟต8แวร8 

1.00 
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ที่ ข&อมูลพื้นฐาน 
ค2า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย> 

ต&นสังกัดอาจารย> 
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร&างสรรค> 

วันที่เผยแพร2
ผลงาน 

• พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน 

คุณภาพผลงานสร&างสรรค>ด&านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร&างสรรค>ด&านวิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี

6 
- งานสรKางสรรค8ที่มีการเผยแพรIสูIสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผIานสื่ออิเล็กทรอนิกส8 Online      

0.20 
    

7 - งานสรKางสรรค8ที่ไดKรับการเผยแพรIในระดับสถาบัน 0.40     
8 - งานสรKางสรรค8ที่ไดKรับการเผยแพรIในระดับชาติ 0.60     

9 
- งานสรKางสรรค8ที่ไดKรับการเผยแพรIในระดับความรIวมมือระหวIาง
ประเทศ 

0.80 
    

10 
- งานสรKางสรรค8ที ่ไดKรับการเผยแพรIในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
    

 
.
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สรุปคะแนนผลรวมถ.วงน้ำหนัก  

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยN
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 

รGอยละ 20 
5.00 คะแนน 

รGอยละ 12 
3.00 คะแนน 

รGอยละ 24 
5.00 คะแนน 

บรรลุ 

 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

4.2 คุณภาพอาจารยN 3.75 คะแนน 3.56 คะแนน 3.89 คะแนน บรรลุ 
  

ลําดับ ค่าน้ำหนัก จํานวนผลงาน คะแนน
1 0.20 3.00 0.6
2 0.40 0
3 0.60 1.00 0.6
4 0.80 0
5 1.00 0

4 1.2รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด
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ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3         ผลท่ีเกิดกับอาจารยL 
ชนิดของตัวบ.งช้ี  ผลลัพธN (O) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : อาจารยN ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูGรอบ โทรศัพทL  :  086-987-0990 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพทL  :  089-599-3718 
การจัดเก็บขRอมูล :   ป@การศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
4.3.1 อัตราการคงอยู.ของอาจารยL 
ผลการดำเนินงาน 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดลGอม มีอาจารยNผู Gรับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 5 ท\าน ซึ่งอาจารยNมีความเพียงพอต\อสัดส\วนจำนวนนักศึกษาที่ใชGสำหรับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจ
แนวโนGมอัตราการคงอยู\ของอาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต\ปBการศึกษา 2561 - 2563 อัตรา
การคงอยู\ รGอยละ 100 ดังน้ี 

ลำดับ ป(การศึกษา 2561 ป(การศึกษา 2562 ป(การศึกษา 2563 
1 ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ3 ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ3 ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ3 
2 ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู>รอบ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู>รอบ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู>รอบ 
3 น.ส. นัดดา  โปดำ ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ 
4 น.ส. หิรัญวดี  สุวิบูรณ3 น.ส. นัดดา  โปดำ น.ส. นัดดา  โปดำ 
5 นายกมลนาวิน อินทนูจิตร นายกมลนาวิน อินทนูจิตร นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 

ร>อยละอัตรา
การคงอยูN 

100 100 100 

 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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แนวโนRมอัตราการคงอยู.ของอาจารยL ในหลักสูตร 
อัตราการคงอยู+ร,อยละ 
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4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยL 
ประเด็นเป>าหมาย : อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ไม\นGอยกว\า 4.51  
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอม มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรเพื่อหารือดGานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรเขGาร\วมการประชุม
มากกว\า รGอยละ 80 ทุกครั้ง ทำใหGการหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูGสอน  การติดตามการจัดทำ มคอ. 
มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรต\อ  การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การ
ดำเนินงานตามหนGาที่ การจัดทำ มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูGสอนมีค\า
คะแนนเฉล่ียการประเมินแต\ละปBการศึกษา ดังน้ี 

ป@การศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 ค"าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 4.97 ลดลง 
2562 ค"าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 4.99 เพ่ิมข้ึน 
2563 ค\าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจ 5.00 เพ่ิมข้ึน 

 

 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย4ให5พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย4ผูGรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได5ทำ
หน5าท่ีผูGรับผิดชอบหลักสูตร เปGนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย4ผูGรับผิดชอบหลักสูตรตIอกระบวนการที่ได5
ดำเนินการให5กับอาจารย4ตามกิจกรรมตIาง ๆ  
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สรุปแนวโนRมผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำป@การศึกษา 2563 
หัวขRอ แนวโนRม 

อัตราการคงอยู\ของอาจารยNในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
ความพึงพอใจต\อหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด เพ่ิมข้ึน  

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารยLประจำหลักสูตร 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยN 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ขRอมูลนักศึกษาท่ีรับเขRา/จำนวนนักศึกษาคงอยู.  
 

ป@การศึกษาท่ี
รับเขRา 

จำนวน
ท่ีรับเข-า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู.ในแต.ละป@
การศึกษา (คน) 

จำนวนท่ี
หายไป 

อัตราการ 
คงอยู:ร-อยละ 

2560 2561 2562 2563 
ป@การศึกษา 

2560 
29 21 15 12 12 17 41.38 

ป@การศึกษา 
2561 

26 - 18 14 14 12 53.85 

ป@การศึกษา 
2562 

17 - - 13 12 5 70.59 

ป@การศึกษา 
2563 

22 - - - 19 3 86.36 

รวม 94 21 33 39 57 37 
 
2. ปcจจัย/ท่ีมีผลต.อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

มหาวิทยาลัย และหลักสูตร มีจำนวนมาก ซึ่งมากกว\าจำนวนของนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบในแต\
ละปBการศึกษา ทำใหGนักเรียนมีตัวเลือกในการศึกษาต\อมาก  

นักเรียน ชั้น ม.6  บางส\วน ไม\สนใจเรียนต\อในระดับอุดมศึกษา สนใจการประกอบอาชีพ
อิสระ อาชีพออนไลนNมากกว\า 

การใหGกองทุนกูGยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม\ต\อเนื่อง ทำใหGนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพยN
ในการศึกษาตGองพักการเรียน โดยปdจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่ขอทุนกูGยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % 
ของจำนวนนักศึกษาในแต\ละรุ\น 
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3. จำนวนและรRอยละนักศึกษาท่ีสอบผ.านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต.ละป@  
 

ช้ันป@ท่ี 
จำนวนนักศึกษาคงอยู.ในแต.ละป@การศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

1 - - - 19 
2 - - 13 12 
3 - 18 14 14 
4 21 15 12 12 

รวม 21 33 39 57 
รGอยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ\านตามแผน
กำหนดการศึกษา 

72.41 60.00 54.17 60.64 

 
4. อัตราการเปล่ียนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต.ละป@การศึกษา 

สัดส\วนของนักศึกษาท่ีสอบผ\านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต\อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ\นในปBท่ีผ\านมา 

นักศึกษาช้ันปBท่ี 1 ท่ีเรียนต\อช้ันปBท่ี 2  รGอยละ ……72.41…………….  
นักศึกษาช้ันปBท่ี 2 ท่ีเรียนต\อช้ันปBท่ี 3  รGอยละ ……71.43…………….  
นักศึกษาช้ันปBท่ี 3 ท่ีเรียนต\อช้ันปBท่ี 4  รGอยละ ……80.00…………….  
นักศึกษาช้ันปBท่ี 4 ท่ีเรียนต\อช้ันปBท่ี 5  รGอยละ ……100.00…………. 

 
5. จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในป@ท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)    ………… คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาก\อนกำหนดเวลาของหลักสูตร          ……-…… คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร                  ……-…… คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร                 ……-…… คน 
5.4 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต\าง ๆ (ถGามี ระบุ)                         ……-…… คน 

แขนงวิชา ……………………   จำนวน …………………… คน 
แขนงวิชา ……………………   จำนวน …………………… คน 
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6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1 รGอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รGอยละ………-…………… 
  คำนวณจากขGอ 5.2 และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขGาในรุ\นน้ัน 
6.2 ขGอสังเกตเก่ียวกับปdจจัยหลักหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอย\างเด\นชัดต\อการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
    รายงานขGอสังเกตปdจจัยในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษากลุ\ม 604259 จำนวน 12 คน ไม\สำเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียน เน่ืองจาก 
     1) รายวิชาแคลคูลัส เคมีวิเคราะหN เคมี มีผลการเรียนไม\ผ\าน  
      2)  พ้ืนฐานการเรียนทางวิทยาศาสตรNและคณิตศาสตรN มีผลการเรียนค\อนขGางต่ำ 
      3)  ในสถานการณNโรคโควิด 19 ระบาด การจัดการเรียนการสอนจะเปkนแบบออนไลนN ทำ
ใหGบางรายวิชานักศึกษาไม\ไดGลงมือปฏิบัติจริง และนักศึกษาอาจจะมีปdญหาเร่ืองอุปกรณNการเรียน 
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องคLประกอบท่ี 3  นักศึกษา  
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ.งช้ี   กระบวนการ (P) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษN โทรศัพทL  :  081-542-4001 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  อาจารยN ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ โทรศัพทL  :  089-071-6916 
การจัดเก็บขRอมูล : ป@การศึกษา 2563 
 

ผลการดำเนินงาน 
อธิบายผลการดำเนินงานท่ีหลักสูตรไดGดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเป>าหมาย :  

1. นักศึกษาแรกเขFาเปGนไปตามแผนรับนักศึกษา จำนวน .....40....คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต"อระบบการรับนักศึกษา มีค"าเฉล่ียสูงกว"า 4.00 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
 ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอม มี
กระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาดGวยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติ
ของน ั กศ ึ กษาสอดคล G อ งก ั บค ุณสมบ ั ต ิ ของผ ู G เ ข G า ศ ึ กษาท ี ่ ก ำหนดในหล ั กส ู ต ร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต\อระบบการรับนักศึกษา เท\ากับ 4.17 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอม ส\งแผนการรับนักศึกษา
พรGอมคุณสมบัติผ\านสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัคร
นักศึกษาชั้นปBที่ 1 ประจำปBการศึกษา 2563  โดยอGางอิงคุณสมบัติตามที่ไดGระบุไวGใน มคอ.2  
เพื่อนำเขGาพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอม ไดGประชุมเพื่อกำหนดกล
ยุทธNและแนวทางการ ข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังน้ี 

1. มีการกำหนดการรับนักศึกษาในปBการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน โดยมีการกำหนด
คุณสมบัติผูGเขGารับการศึกษาดังน้ีคือ  
- ตGองสำเร็จการศึกษาไม\ต่ำกว\าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตรN 

คณิตศาสตรN หรือเทียบเท\า  
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- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถGวนตามประกาศหรือขGอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว\าดGวยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต\อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวด
ท่ี 1 การรับเขGาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ\งประเภทการรับนักศึกษาในแต\ละรอบโดยคณะ
ร\วมกับสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

• มีการนำระบบกลไกไปสู.การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
รอบการรับสมัครนักศึกษาป@ 2563 

รอบท่ี 1 รอบ portfolio 

1) รอบท่ี 1 Portfolio คร้ังท่ี 1 
2) รอบท่ี 1 Portfolio คร้ังท่ี 2 

รอบท่ี 2 รอบโควตา 

1) โควตาครูแนะแนว 
2) โควตาพิเศษสำหรับผูGมีคุณธรรม จริยธรรม 
3) โควตาสมาคมสมาพันธNโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
4) โควตากีฬาและผูGมีความสามารถพิเศษ คร้ังท่ี 1 
5) โควตากีฬาและผูGมีความสามารถพิเศษ (ไม\มีคณะครุศาสตรN) คร้ังท่ี 2 
6) โควตาคณะ 
7) รอบกลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG (รับสมัคร

รวมก ันก ับกล ุ \มมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏภาคใต G  ส ุ ราษฏร Nธานี 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

8) ประเภท SKRU รอบแจGงจำนง  

รอบท่ี 3 รอบรับตรงร.วมกัน (Admission 1) 

รอบท่ี 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission 2) 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 

 เพื่อเปkนการส\งเสริมใหGผูGสนใจศึกษาต\อมีโอกาสเขGาศึกษาต\อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามากยิ่งขึ้น  การรับสมัครนักศึกษาปB 2563 นี้ไดGมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ 
TCAS และผูGสมัครที่ผ\านการคัดเลือกผูGจะตGองยืนยันสิทธิ ์ Clearing House ผ\านระบบของ 
TCAS ก\อนจึงจะสามารถรายงานตัวไดG โดยมีเง่ือนไขการรับสมัครแต\ละรอบดังน้ี 
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1. รอบท่ี 1 Portfolio 
 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผูGสมัครเลือกสาขาวิชาที่ตGองการสมัคร เพียง 
1 สาขา โดยสามารถเลือกไดGทุกคณะยกเวGนคณะครุศาสตรN เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบรGอยแลGวจึง
กรอกขGอมูลรายชื่อ Portfolio หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก หากมีรายชื่อเปkนผูGมีสิทธิ ์สอบ
สัมภาษณN ใหGนำ Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณN โดยขGอมูล Portfolio ที่ตGอง
กรอกในระบบ ไดGแก\ ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่น ๆ ที่ไดGรับ/ที่มีใน Portfolio อยู\
แลGว (นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณN) หากผ\านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 แลGวจะไม\
สามารถสมัครคร้ังท่ี 2 ไดG 
 
2. รอบท่ี 2 รอบโควตา 

 2.1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวใหGแก\โรงเรียนที่เขGา
ร\วมโครงการอบรมครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต\อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาเท\านั้น  เพื่อการ
กระตุGนใหGโรงเรียนอ่ืน ๆ สนใจท่ีจะเขGาร\วมโครงการในปBถัดไป  
 2.2 โควตาพิเศษสำหรับผูGมีคุณธรรม จริยธรรม  เปkนการคัดเลือกจากผูGมีคุณธรรม 
จริยธรรม และบริการสังคม โดยพิจารณาจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพ
ม.16 แลGวส\งผลใหGมหาวิทยาลัย 
 2.3 โควตาสมาคมสมาพันธNโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เปkนความร\วมมือกันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสมาคมสมาพันธNโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ดGานวิชาการ ท้ังดGาน
การแลกเปลี่ยนความรูGทางวิชาการ การถ\ายทอดความรูGระหว\างอาจารยNมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลากับครูโรงเรียนในเครือข\ายสมาคมและการจัดสรรโควตานักศึกษาไปใหGสำหรับโรงเรียนใน
เครือข\ายสมาคม คณะกรรมการสมาพันธNโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพิจารณาจากการคัดเลือก 
แลGวส\งผลใหGมหาวิทยาลัย 
 2.4 โควตากีฬาและผูGมีความสามารถพิเศษ แบ\งออกเปkน 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผูGมี
ความสามารถพิเศษและโควตากีฬาและผูGมีความสามารถพิเศษ (ไม\มีคณะครุศาสตรN) การรับ
สมัครในครั้งที่ 1 จะมีการรับสมัครทุกสาขาวิชาทุกคณะรวมถึงสาขาวิชาของคณะครุศาสตรN
เปÜดรับสมัครดGวย โดยเฉพาะสาขาวิชา พลศึกษา แต\ในครั้งที่ 2 จะไม\มีคณะครุศาสตรNเปÜดรับ
สมัครในโควตาประเภทนี้  โดยผูGสมัครเลือกสาขาวิชาที่ตGองการสมัครเพียง 1 สาขาเท\าน้ัน 
คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณN/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติ
บัตร โควตานี้มหาวิทยาลัยเปÜดโอกาสใหGผู GมีความสามารถพิเศษดGานกีฬาไดGเขGาศึกษาต\อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต\งตั้งขึ้นเปkนผูGคัดเลือกใหG 
ท้ังน้ีผูGสมัครตGองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนด  
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 2.5 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยร\วมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของ
โควตาคณะ  โดยคณะดำเนินการกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธN รับ
สมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดยสุดทGายคณะจะส\งรายชื่อนักศึกษาที่ผ\านการคัดเลือก
กับคณะเรียบรGอยใหGกับสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต\อไป 
 2.6 รอบกลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG  รับสมัครรวมกันกับกลุ\ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใตG ประกอบดGวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรNธานี มหาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครน้ี
เปkนการใหGผูGสมัครเดินทางมาสมัครดGวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย โดยใชGคะแนนสอบจาก สทศ. 
 2.7 รอบแจGงจำนง (สำหรับผูGไม\มีสิทธิ์สัมภาษณNในรอบกลุ\มภาคี) เปkนการเปÜดรับสมัคร
หลังจากประกาศรายชื่อผูGมีสิทธิ์สอบสัมภาษณNกลุ\มภาคีฯ และเปÜดรับเฉพาะผูGที่สมัครเขGาศึกษา
ต\อของกลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG ประจำปBการศึกษา 2563 แลGวไม\มี
รายชื่อผูGมีสิทธิ์สอบสัมภาษณN กลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG ประจำปB
การศึกษา 2563 ซึ่งเปÜดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังมีรายชื่อผูGมาสอบสัมภาษณNไม\เต็มตามแผน
รับ โดยมีเงื่อนไขผูGที่มีรายชื่อผูGมีสิทธิ์สอบสัมภาษณNกลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรN
ภาคใตG  ประจำปBการศึกษา 2563 แลGวไม\มีสิทธ์ิสมัครสอบในรอบน้ี                 
3. รอบที่ 3 รอบรับตรงร.วมกัน เปkนรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชGการย่ืน
คะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูGสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดG 6 อันดับ
แบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเขGาร\วม TCAS ท่ัวประเทศ  ผูGสมัครสามารถมีโอกาสมีช่ือผ\าน
การคัดเลือกไดGทั้ง 6 อันดับ แต\จะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณNไดGเพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ\าน
การคัดเลือก เม่ือผ\านการคัดเลือกแลGวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดGในวันสัมภาษณN 
4. รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) เปkนรอบท่ีดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชG
การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูGสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดG 4 
อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เขGาร\วม TCAS ทั่วประเทศ ผูGสมัครสามารถมีชื่อสอบ
สัมภาษณNไดGเพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ\านการคัดเลือก เมื่อผ\านการคัดเลือกแลGวสามารถยืนยัน
สิทธ์ิไดGในวันสัมภาษณN 
5. รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ เปÜดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังไม\ครบตามแผนรับ สามารถสมัครผ\าน
ระบบรับสมัคร สัมภาษณNและรายงานตัวในวันเดียวกัน  หากผูGสมัครมีคะแนนสามารถนำมา
ประกอบการสัมภาษณNในวันสัมภาษณNไดG โดยมีเงื่อนไขผูGสมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไวGแลGวใน
รอบท่ีผ\านมา จะตGองขอคืนสิทธ์ิใหGเสร็จส้ินก\อนการรายงานตัวรอบน้ี มิฉะน้ันการรายงานตัวรอบ 
5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว\าเปkนโมฆะ 
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การดำเนินงานต.าง ๆ ดังต.อไปน้ี 
 
การประชาสัมพันธL 
 ในการรับสมัครหลักสูตรไดGมีการประชาสัมพันธNหลักสูตรใหGกับโรงเรียนเปéาหมายผ\านทาง
สามช\องทางคือ การประชาสัมพันธNหลักสูตรร\วมกับคณะ และการประชาสัมพันธNหลักสูตร
ร\วมกับมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธNทางเพจ “งานรับเขGานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซตN
สำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ทางเพจคณะวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี และทาง
สถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธNหลักสูตรร\วมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียน
กลุ\มเปéาหมายซึ่งไม\จำเปkนตGองเปkนพื้นที่เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธN
หลักสูตรและการรับสมัครร\วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House และการจัด
โครงการ Road Show ของมหาวิทยาลัยเอง โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเปéาหมายพื้นที่ใน
การประชาสัมพันธN คือ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยจะกำหนดโรงเรียน
ในการประชาสัมพันธNตามสถิตินักศึกษาที่เขGามารายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการ
ประชาสัมพันธNในอดีตควบคู\กัน 
 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดำเนินการโดยงานรับเขGานักศึกษา สำนักส\งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ที่มีกลไกในการแต\งตั้งกรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณNอย\างเปkนระบบ 
โดยยึดคุณสมบัติของผูGสมัครตามที่หลักสูตรกำหนดไวG  เมื่อไดGประมวลผลการสอบขGอเขียนและ
ประกาศรายชื่อผูGมีสิทธิ์สอบสัมภาษณNแลGวหลักสูตรจึงส\งรายชื่อกรรมการหลักสูตรเพื่อแต\งต้ัง
เปkนกรรมการสอบสัมภาษณNร\วมกับอาจารยNผูGสอนต\อไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปBน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลGอม ไดGดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต\รอบที่ 1 – 5 (แตกต\างแลGวแต\หลักสูตร)  โดย
ในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดGมีบทบาทในการสัมภาษณNนักศึกษาใหม\ 
โดยสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดGชี้แจงสถานการณNการรับสมัคร และผลการสอบ
ขGอเขียนก\อนเริ ่มทำการสัมภาษณN เพื ่อใหGกรรมการสัมภาษณNไดGมีขGอมูลการสอบขGอเขียน
ประกอบการสัมภาษณN 
 
การสัมภาษณL 
 ในการสอบสัมภาษณNโดยกรรมการสอบสัมภาษณNที ่มาจากตัวแทนกรรมการประจำ
หลักสูตรและอาจารยNผูGสอน  โดยจำนวนผูGสอบผ\านขGอเขียน/ผูGมีสิทธิ์สัมภาษณNในทุกรอบการรับ
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สมัครสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะขึ้นรายชื่อใหGมากกว\าแผนรับที่แจGงไวGตั้งแต\รGอย
ละ 10 – 30 เพื่อใหGหลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามากยิ่งขึ้นและหากผูGมีสิทธิ์สอบสัมภาษณNมี
คุณสมบัติผ\านสามารถเปkนผูGมีสิทธิ์รายงานตัวเปkนนักศึกษาต\อไปไดG  หลักสูตรจะไดGมีจำนวน
นักศึกษามากกว\าแผนรับเมื่อเปÜดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณNว\าจะเปkนแนวทางในการลดปdญหา
จำนวนนักศึกษาที่หายไปหลังเปÜดภาคเรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณNผูGสัมภาษณNจะถูก
สัมภาษณNภายใตGประเด็นการสัมภาษณNดังน้ี 

1. บุคลิกภาพ  
2. การใชGภาษา 
3. การวิเคราะหNและการแกGปdญหา 
4. เจตคติต\อวิชาชีพ 

  
        ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดGรับการแต\งตั้งเปkนกรรมการสอบสัมภาษณNมีอิสระในการใหG
น้ำหนักคะแนนประเด็นสัมภาษณNขGางตGน ทั้งนี้จำนวนผูGผ\านการสอบสัมภาษณNขึ้นอยู\กับสัดส\วน
แผนรับในแต\ละรอบของแต\ละหลักสูตรเอง  นอกจากนี้สำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยังไดGแสดงขGอมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผูGสัมภาษณNประกอบกับหลักฐานทางการ
ศึกษาใหGพิจารณาร\วมกันดGวย กรรมการสัมภาษณNยังไดGตรวจคุณสมบัติของผูGศึกษาว\าตรงตามท่ี
หลักสูตรกำหนดหรือไม\ดGวย เพื่อเปkนการคัดกรองผูGที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไวGใน 
มคอ.2  เมื่อสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดGรับผลการสอบสัมภาษณNเรียบรGอยแลGวจึง
ดำเนินการใหGมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณN เพื่อใหGผูGผ\านการสอบสัมภาษณNไดGมา
รายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดไวGต\อไป 
 
การรายงานตัว 
  สำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดGดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการ
รับสมัครดGวยกระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกขGอมูลนักศึกษา รับชำระค\าเล\า
เร ียนและค\าธรรมเนียมแรกเขGาผ\านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดย
มหาวิทยาลัยมีการแต\งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผูGผ\านการสอบสัมภาษณNจะตGองส\ง
หลักฐานใหGคณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกตGองของคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตร
กำหนดไวGหรือไม\  เพื่อเปkนการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ไดG
กำหนดเอาไวG  จากนั้น ผูGผ\านการสอบสัมภาษณNตGองชำระค\าลงทะเบียนและค\าธรรมเนียมแรก
เขGา ต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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•   มีการประเมินกระบวนการ 
          อาจารยNประจำหลักสูตร ไดGประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการรับ และประเมินผล
การดำเนินงาน การรับสมัครนักศึกษาปBการศึกษา 2563 พบว\าจากการรับนักศึกษาทั้ง 5 
รูปแบบ รับนักศึกษาไดGจำนวน 22 คนดังน้ี 

          รอบท่ี 1  Portfolio         รับไดGจำนวน       10  คน 
          รอบท่ี 2  โควตGา             รับไดGจำนวน         7  คน 
          รอบท่ี 3  รับตรงร\วมกัน    รับไดGจำนวน         5  คน 
          รอบท่ี 4  Admistion       รับไดGจำนวน         0  คน 
          รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ      รับไดGจำนวน         0  คน 

         เมื่อจำนวนนักศึกษาที่เขGาศึกษาไม\เปkนไปตามเกณฑNที่หลักสูตรกำหนดอาจารยNประจำ
หลักสูตร ไดGร\วมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบว\าปdญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำ
กว\าเปéาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธNหลักสูตรไปยังโรงเรียนต\างๆ ไม\เพียงพอ ทำใหG
นักศึกษาไม\ทราบขGอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปdจจุบันค\านิยมของนักเรียนใน
การศึกษาต\อในหลักสูตรท่ีสอนลดลง และมีหลักสูตรเปÜดใหม\เพ่ิมมากข้ึน  
 การรับสมัครนักศึกษาใหม\ ปB 2563 มีปdญหาใหม\ที ่ไม\เคยเกิดขึ้นมาก\อน และส\งผล
กระทบต\อรูปแบบในการสมัคร การสัมภาษณN การรายงานตัว ของทั้งผูGสมัคร หลักสูตร และ
มหาวิทยาลัย คือ ปdญหาการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสายพันธุNใหม\ 2019 (COVID-19) ทำใหG
ตั้งแต\รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ\มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG จากเดิมที่เปÜดใหG
ผูGสมัครเดินทางมาสมัครดGวยตนเองที่มหาวิทยาลัย ตGองปรับรูปแบบเปkนสมัครออนไลนNผ\าน
เว็บไซตNรับสมัคร  
 
การสัมภาษณL 
 จากปdญหาการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสายพันธุNใหม\ 2019 (COVID-19) ทำใหG
หลักสูตรไม\สามารถสัมภาษณNผูGที ่ผ\านการคัดเลือกไดG ตั้งแต\รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ\มภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG อาจส\งผลกระทบต\อการประเมินบุคลิกภาพ 
คุณสมบัติของผูGเขGาศึกษา ว\าตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนดไวGใน มคอ.2 หรือไม\  
 
การรายงานตัว 
 จากปdญหาการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสายพันธุNใหม\ 2019 (COVID-19) ทำใหGผูG
เขGาศึกษาไม\สามารถเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยไดG ตั้งแต\รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ\ม
ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรNภาคใตG จึงตGองปรับรูปแบบจากการรายงานตัวแต\ละรอบ 
มาเปkนใหGผูGเขGาศึกษาที่จะรายงานตัวส\งเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณียN และกำหนดวันมา
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ถ\ายรูปทำบัตรนักศึกษา พบอาจารยNที่ปรึกษาในแต\ละหลักสูตร โดยกำหนดไวG 3 วัน กำหนด
มาตรการต\างๆ เพื่อปéองกันการแพร\ระบาดของไวรัสโควิด เช\น ตรวจวัดอุณหภูมิ ลGางมือดGวยเจ
ลลGางมือท่ีมีส\วนผสมหลักเปkนแอลกอฮอลN รักษาระยะห\าง สวมหนGากากอนามัย 
 
การประชุมผูRปกครอง 
          มีการยกเลิกการประชุมผูGปกครองที่มหาวิทยาลัย เพื่อปéองกันการรวมตัวกัน และการ
เดินทางขGามจังหวัด โดยปรับรูปแบบกิจกรรมมาเปkนการประชุมช้ีแจงออนไลนN โดยสำนักส\งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ร\วมมือกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมมีการชี้แจงเรื่องต\างๆที่นักศึกษาใหม\ควรทราบเกี่ยวกับงานทะเบียน การใชGงานระบบ
ทะเบียน การยืนยันการลงทะเบียน ช\องทางการติดต\อเม่ือมีปdญหาดGานงานทะเบียน กำหนดการ
การเรียนปรับพื้นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณNโควิด การติดต\อกับอาจารยN
ผูGสอน เคร่ืองมือท่ีใชGในการเรียนออนไลนN งานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ   
 
•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          การรับนักศึกษาปBการศึกษา 2563 ไดGนำผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปB
การศึกษา 2562 มาประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดส\วนการรับนักศึกษาใหGมีจำนวน
มากกว\าแผนรับตามที่หลักสูตรแจGงมา โดยเผื่ออัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดส\วน
รGอยละ 10-30 (ตามดุลยพินิจของคณะและหลักสูตรเอง)  ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามากกว\า
แผนรับไดGเริ ่มตGนขึ้นตั้งแต\ขั ้นตอนการประกาศรายชื่อผู Gมีสิทธิ ์สอบสัมภาษณN ไปจนถึงการ
ประกาศผูGมีสิทธิ์รายงานตัว  โดยการรับนักศึกษาปBการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไดGวางแผนเขGาร\วมการรับสมัครทุกรอบการรับสมัคร TCAS ตั้งแต\รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมี
การกำหนดสัดส\วนการรับสมัครในรอบแรกๆ ใหGมากที่สุดเท\าที ่จะเปkนไปไดG และสามารถ
กระจายแผนรับที่เหลือในรอบถัดไปไดGตามแนวทางที่ TCAS กำหนดมาใหG  โดยเปÜดโอกาสใหG
หลักสูตรสามารถกำหนดสัดส\วนแผนรับไดGเองจากการพิจารณาผลการรายงานตัวของนักศึกษา
ในปBการศึกษา 2562 แต\ยังคงแนวทางการรับรอบที่ 1 ต\อรอบอื่น ๆ เปkนรGอยละ 70:30 ส\วนทุก
สาขาวิชาของคณะครุศาสตรN สามารถเริ่มรับสมัครไดGตั้งแต\รอบที่ 2 เปkนตGนไป เนื่องดGวยเหตุผล
ของการใชGคะแนน PAT5 จาก สทศ. ทุกรอบการรับสมัครจะใหGผูGสมัครทำการสมัครผ\านระบบ
รับสมัครของมหาวิทยาลัย 

            ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก\อนและหลังการรับสมัครสำนักส\งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดGมีการวางแผน แกGไขปdญหา รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการรับสมัครร\วมกับ
คณะรองคณบดีฝùายวิชาการของทุกคณะ เพื ่อสรGางการมีส\วนร\วมในการรับสมัครระหว\าง
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงานร\วมกันลักษณะนี้นำไปสู\การหาแนวทางการ
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แกGไขปdญหาการรับสมัครในช\วงเวลาการรับสมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณNในรอบนั้น ๆ  การ
วางแผนการประชาสัมพันธNการรับสมัครในอนาคตร\วมกัน และการสะทGอนสิ่งที่หลักสูตรตGองการ
ท่ีเก่ียวขGองกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถ\ายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับ
หลักสูตร  แนวทางการดำเนินงานการรับสมัคร  และสรGางความเขGาใจระหว\างหลักสูตรและ
สำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีเก่ียวขGองกับการรับสมัครดGวย  
            อาจารยNประจำหลักสูตรร\วมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลGวมี
ความเห็นร\วมกันว\าในปBการศึกษา 2563 ควรประชาสัมพันธNหลักสูตรใหGมากขึ้น เช\น road 
show ในสถานศึกษา โดยหลักสูตรร\วมกับคณะ เปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธNหลักสูตรใน
รูปแบบใหม\ เช\น facebook page เพื่อเขGาถึงกลุ\มผูGเกี่ยวขGองมากขึ้น มีกิจกรรมในหลักสูตร 
และศิษยNเก\าที่ประสบความสำเร็จ และเสนอใหGทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหGเปล\าสำหรับ
นักศึกษาท่ีเรียนดีแต\ยากจน   
 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปyนรูปธรรม 
    ในการรับสมัครนักศึกษาปBการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดGปรับการรับ
สมัครนักศึกษา ตามเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเขGาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปB 2562 (TCAS) และไดGนำขGอผิดพลาดหรือช\องโหว\ที ่เปkนปdญหาในการ
ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามากำหนดเปkนแนวทางในการรับสมัครในปB 2564    

สิ่งที่น\าสนใจจากการรับสมัครในปB 2563 นี้ คือ มีปdญหาการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสาย
พันธุNใหม\ 2019 (COVID-19) ส\งผลต\อกระบวนการรับสมัคร การสอบสัมภาษณN การรายงานตัว 
การประชุมชี้แจง ทำใหGในปB 2564 จะตGองมีวางแผนการการทำงานในรูปแบบออนไลนNมาปรับใชG
ในทุกข้ันตอน หากสถานการณNการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสายพันธุNใหม\ 2019 (COVID-19) 
ยังไม\ดีขึ้น เช\น การรับสมัครในรูปแบบออนไลนNผ\านเว็บไซตNรับสมัคร การสอบสัมภาษณNใน
รูปแบบออนไลนN โดยใหGผูGมีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณNตรวจสอบผลจากเว็บไซตNรับสมัคร และกด
เขGาร\วมกลุ\ม Line ท่ีมีอาจารยNประจำหลักสูตรเปkนกรรมการสอบสัมภาษณNอยู\ในกลุ\ม ผูGสมัคร
สามารถส\ง Portfolio เปkนรูปแบบไฟลNใหGอาจารยNสอบสัมภาษณNพิจารณาไดG และลดความเสี่ยง
ในการที่ตGองเดินทางขGามจังหวัดหากสถานการณNการแพร\ระบาดของไวรัสโคโรน\าสายพันธุNใหม\ 
2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู\  

 นอกจากนั้น ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม\ อาจปรับรูปแบบจากเดิมที่ตGองเดินทางมา
ยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยดGวยตนเอง ปรับมาเปkนการใหGนักศึกษาส\ง
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เอกสารหลักฐานผ\านไปรษณียNมายังมหาวิทยาลัย และปรับรูปแบบการประชุมชี้แจงผูGปกครอง
และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย มาเปkนการประชุมออนไลนNผ\าน Facebook และ Youtube ซ่ึง
นักศึกษาและผูGปกครองสามารถรับฟdงยGอนหลังไดGตลอดเวลา ซ่ึงรูปแบบน้ี ไดGเริ่มใชGจริงในการรับ
สมัครปB  2563 ท่ีผ\านมา 

• มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบว\าจากการ

รับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มีนักศึกษาเขGาศึกษาทั้งสิ ้น จำนวน …22… คน ซึ ่งเมื ่อจำนวน
นักศึกษาที่เขGาศึกษาไม\เปkนไปตามเกณฑNที่หลักสูตรกำหนดอาจารยNประจำหลักสูตร จึงไดGร\วม
ประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบว\าปdญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกว\าเปéาหมาย อาจ
เกิดจากการประชาสัมพันธNหลักสูตรไปยังโรงเรียนต\าง ๆ ไม\เพียงพอ ทำใหGนักศึกษาไม\ทราบ
ขGอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปdจจุบันค\านิยมของนักเรียนในการศึกษาต\อดGาน
วิทยาศาสตรNลดลง และมีหลักสูตรเปÜดใหม\เพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มเติมขGอมูลเปรียบเทียบกับขGอมูล
ของปBท่ีผ\านมา 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลGวมีความเห็น
ร\วมกันว\าในปBการศึกษา 2563 ควรประชาสัมพันธNหลักสูตรใหGมากขึ้น เช\น road show ใน
สถานศึกษา โดยศิษยNเก\า โดยหลักสูตรร\วมกับคณะปรับปรุง Facebook เพื่อประชาสัมพันธN
โครงสรGางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยNเก\าที่ประสบความสำเร็จ เปkนตGน และเสนอใหG
ทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหGเปล\าสำหรับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต\ยากจน 

 

สรุปเป>าหมายการดำเนินงาน :  
 การรับสมัครของนักศึกษาหลักสูตรไดFร"วมกับสำนักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี โดยร"วมกันประชาสัมพันธTในรูปแบบต"าง ๆ เช"น Road Show ตาม
โรงเรียนต"าง ๆ ณ ที่ตั้ง และประชาสัมพันธTผ"านสื่อโซเชียล ในปaการศึกษา 2563 หลักสูตรไม"สามารถ
รับนักศึกษาใหFเปGนไปตามแผนไดFเนื่องจาก เกิดปfญหาวิกฤติการโควิด-19 ทำใหFการลงพื้นที่ Road 
Show ไม"เปGนไปตามแผน และเรียนใหFความสนใจในการเรียนสายวิทยาศาสตรTค"อนขFางนFอย ส"วนใหญ"
นักศึกษาจะเลือกเรียนครุศาสตรT และมนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT 
  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 (http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/addnews/data/2020-08-24_210.pdf) 
3.1.1-2 (http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/std_22563/web/stdPage-01.php) 
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3.1.2 การเตรียมความพรRอมก.อนเขRาศึกษา 
ประเด็นเป>าหมาย :  

1. นักศึกษามีความพรFอมท่ีจะเรียนไดFตลอดหลักสูตร 
เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางส"วนที่ไม"ไดFผ"านการสอบโดยขFอสอบกลาง เช"น โควตา

เรียนดี บำเพ็ญประโยชนT กีฬา และการรับแบบยื่นความจำนง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรFอมก"อน
เขFาศึกษาใหFนักศึกษากลุ"มนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ช"วยใหFนักศึกษามีความพรFอมในการปรับตัวเขFากับระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งดFานวิชาการและดFานการใชFชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดFตั้งเปmาประสงคT 
และดำเนินการดังน้ี 
เป=าประสงค? : 
              นักศึกษาใหม"มีความพรFอมในการเขFาศึกษาในชั้นปaที่ 1 ทั้งดFานวิชาการและการใชFชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 

ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลGอม มีการ
เตรียมความพรGอมก\อนเขGาศึกษาของนักศึกษาใหม\ โดยดำเนินงานร\วมกับคณะ และสำนักส\งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (สนส.) โดยไดGวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรGอมใหGนักศึกษา
ใหม\ก\อนเปÜดภาคเรียน โดยปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส เคมี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรGอมท้ัง
หลักสูตรไดGกำหนดใหGมีเตรียมความพรGอมดGานที ่ตรงกับสาขาวิชา คือ พื ้นฐานวิทยาศาสตรN
ส่ิงแวดลGอม เพ่ิมเติมดGวย  
• มีการนำระบบกลไกไปสู.การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

นักศึกษาใหม\ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลGอม ไดGทำ
กิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรGอมก\อนเขGาศึกษาของนักศึกษาใหม\ โดยการดำเนินงานของ
หลักสูตรร\วมกับคณะ และสนส. เพ่ือเตรียมพรGอมสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังน้ี 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรร\วมกับคณะ และสนส. ไดGดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนN ผ\านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสN โดยใชGโปรแกรม Microsoft 
Team / Zoom / Google Meet โดยเรียนเสริมวิชา แคลคูลัส เคมี ภาษาอังกฤษ และพื้นฐาน
วิทยาศาสตรNสิ่งแวดลGอม  นักศึกษาจะตGองทำแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลัง
การจัดกิจกรรม  
(link: https://drive.google.com/drive/folders/1JeLpo6tdckEI_-AV2TNU9qLj250RnYN2) 
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          2. เตรียมความพรGอมนักศึกษาใหม\และประชุมผูGปกครอง  
                หลักสูตรร\วมกับคณะ และสนส. จัดโครงการเตรียมความพรGอมนักศึกษาใหม\และ
ประชุมผูGปกครอง ประจำปBการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยจัดร\วมกับ
สำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งสำนักส\งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขGอมูลต\าง 
ๆ ดGานวิชาการใหGนักศึกษาใหม\และผูGปกครองไดGรับทราบ เพื่อสรGางความสัมพันธNระหว\างอาจารยN 
ผูGปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ\นพ่ี  เกิดการร\วมมือและการแลกเปล่ียนความรูGระหว\างอาจารยN 
นักศึกษาใหม\ และผูGปกครอง ช\วยเสริมสรGางการทำงานเปkนทีมและความสามัคคีและเพื่อเปkนการ
ปรับตัวนักศึกษาใหม\ในร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(link: https://drive.google.com/drive/folders/1hqrey0nFoMFheIqeQevBWLlh1YM9Zb-
M?authuser=0) 
 
            3. กิจกรรมนักศึกษาใหม\พบหลักสูตร  
                หลักสูตรร\วมกับคณะ และสนส. ไดGดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม\พบหลักสูตร 
นักศึกษาภาคปกติ 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อสรGางความสัมพันธNระหว\างอาจารยN
และนักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษาไดGพบปะกับอาจารยNในหลักสูตร  และอาจารยNที่ปรึกษาใหGขGอมูล
เก ี ่ยวก ับหลักส ูตร  แผนการเร ียน  การลงทะเบ ียน  และแนะนำแนวทางในการเร ียน
ระดับอุดมศึกษา รวมท้ังแนะนำ Application ท่ีตGองใชGในการเรียนออนไลนN 
(link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VoVSigmeAIBv4kzbyIyCCap-_9cSAN9f) 
 
• มีการประเมินกระบวนการ 

อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGประชุม และร\วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียม
ความพรGอมก\อนเขGาศึกษาพบว\าทุกกิจกรรมก\อใหGเกิดประโยชนNแก\นักศึกษา นักศึกษามีความพรGอม
ในการเขGาศึกษาชั้นปBที่ 1 มากขึ้น โดยดูจากผลการดำเนินโครงการในแต\ละกิจกรรม และจากสถิติ
ของ สนส. พบว\านักศึกษามีปdญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ำลดลงจากปB
การศึกษา 2563 อย\างไรก็ตามพบปdญหาคือ 1) นักศึกษายังเขGาร\วมไม\ครบรGอยละ 100 ซึ่งอาจจะ
เกิดจากนักศึกษายังไม\เห็นความสำคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ช\วงเวลาและงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมมีจำกัดทำใหGเรียนเสริมไดGเพียง 4 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดGวย เช\น 
ชีววิทยา และภาษาไทย รวมท้ังควรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนเสริม 3) หGองเรียนมีจำกัด 
 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

อาจารยNผู Gร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสิ=งแวดล้อมไดGประชุมร\วมกัน พิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความ
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พรGอมก\อนเขGาศึกษาและใหGขGอเสนอแนะ เพื่อนำไปใชGปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปB
การศึกษา 2564 ดังน้ี 
1. การสอนปรับพื ้นฐานไดGดำเนินการโดยหลักสูตรร\วมกับคณะ จากการประเมินผลพบว\า 

นักศึกษามีความพรGอมมากข้ึน อย\างไรก็ตามไดGพบปdญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม  
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม\และประชุมผูGปกครองไดGจัดอย\างต\อเนื่องเพื่อใหGผูGปกครองเกิด

ความรูG ความเขGาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และทำใหGเกิดการปฏิสัมพันธNมากขึ้นระหว\างอาจารยNท่ี
ปรึกษา อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรกับนักศึกษา อาจารยNท่ีปรึกษากับผูGปกครอง 

3. กิจกรรมนักศึกษาใหม\พบหลักสูตร เพื่อใหGนักศึกษาไดGพบปะกับอาจารยNในหลักสูตร  และ
อาจารยNที ่ปรึกษาใหGขGอมูลเกี ่ยวกับแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา และแนะนำ 
Application ท่ีตGองใชGในการเรียนออนไลนN  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปyนรูปธรรม 
 จากกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ โดยเรียนเสริมวิชา แคลคูลัส เคมี ภาษาอังกฤษ และ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 634259) ทั้งหมด 18 คน (มี
นักศึกษาลาออก 3 คน เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว) สอบผ่านรายวิชาเคมี 1 ในปีการศึกษา 2563 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) โดยแบ่งเป็นเทอมที่ 1/2563 จำนวน 14 คน (ร้อยละ 78) และเทอมท่ี 
2/2563 จำนวน 4 คน (ร้อยละ 22) ในขณะที่ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา (รหัส 624259) 
สอบผ่านรายวิชาเคมี 1 ร้อยละ 88 และพบว่านักศึกษาทั้งหมดสอบผ่านในรายวิชาเคมี 2 (ร้อยละ 
100) ส่วนรายวิชาแคลคูลัสนักศึกษาจะเรียนในช้ันปีท่ี 2 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบนักศึกษารหัส 624259 
และรหัส 614259 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 นี้มีนักศึกษา (รหัส 624259) สอบผ่านรายวิชา
แคลคูลัส ร้อยละ 67 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่มีนักศึกษา (รหัส 614259) สอบผ่านรายวิชา
แคลคูลัส ร้อยละ 21 และพบว่าในปีการศึกษา 2563 นี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 634259)  ทั้งหมด
สอบผ่านรายวิชาหลักสถิติและภาษาอังกฤษพาไป 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยัน และกรรมการผูRตรวจประเมินสามารถใหR
เหตุผลอธิบายการเปyนแนวปฏิบัติท่ีดีไดRชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
 
สรุปเป>าหมายการดำเนินงาน :  
(รายละเอียดประเด็นเปéาหมาย) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 https://drive.google.com/drive/folders/1JeLpo6tdckEI_-AV2TNU9qLj250RnYN2 
3.1.2-2 https://drive.google.com/drive/folders/1hqrey0nFoMFheIqeQevBWLlh1YM9Zb-M 
3.1.2-3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VoVSigmeAIBv4kzbyIyCCap-_9cSAN9f 
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 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ.งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษN โทรศัพทL  :  081-542-4001 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  อาจารยN ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ โทรศัพทL  :  089-071-6916 
การจัดเก็บขRอมูล : ป@การศึกษา 2563 
ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงานท่ีหลักสูตรไดGดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหRคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก.นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป>าหมาย :  

1. จำนวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต\อการควบคุมการดูแลการใหGคำปรึกษา มีค\าเฉลี่ยสูงกว\า 

4.00 
เป>าประสงคL : 

คณะกรรมการหลักสูตรไดGปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ใหGคำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก\นักศึกษาซึ ่งจะมีช \วยใหGน ักศึกษามีความสามารถในการเร ียนรูG
ระดับอุดมศึกษาไดGอย\างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันลดลง ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอมดำเนินการควบคุม ดูแลใหGคำปรึกษาวิชาการ
แก\นักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการส\งเสริมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน :  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต\อระบบการรับนักศึกษา เท\ากับ 4.32 
และคณะมีการจัดบริการใหGคำปรึกษาทางวิชาการและการใชGชีวิตแก\นักศึกษาภายในคณะดังน้ี 
  1. แต\งตั้งอาจารยNที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปB โดยกำหนดใหGวันพุธ คาบที่ 7-8 เปkน
คาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ใหGอาจารยNที่ปรึกษาไดGพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหGคำปรึกษาอบรม
ชี้แนะนักศึกษาใหGสามารถดำเนินชีวิตอย\างมีความสุขและปลอดภัย ใหGความช\วยเหลือแก\นักศึกษา
ที่มีปdญหาดGานต\าง ๆ และในการประชุมอาจารยNประจำปBการศึกษา 2563 คณบดีไดGย้ำเนGนใหG
อาจารยNที่ปรึกษาทุกท\านดูแลและใหGคำปรึกษาแก\นักศึกษาอย\างใกลGชิด เพื่อลดปdญหานักศึกษา
ลาออก นักศึกษาท่ีเรียนไม\เปkนไปตามแผนการเรียนซ่ึงอาจารยNท่ีปรึกษาตGองดำเนินการ ดังน้ี 
- จัดทำแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการใหGคำปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล 
 โดยคณะไดGจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการใหGคำปรึกษาของอาจารยNที่ปรึกษา ซึ่งแบ\ง
การใหGคำปรึกษาเปkน 3 ดGาน ดังน้ี 1) ดGานวิชาการ 2) ดGานการใชGชีวิต 3) ดGานอ่ืน ๆ โดยในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว\าในทุกดGาน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.43 
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  2. กองพัฒนานักศึกษาไดGจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเปkนประโยชนNต\อ
การพัฒนานักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตร\วมกับผูGอื่นไดGอย\างมีความสุข และเปkนคนดี 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณNของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

- โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูGเท\าทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลGงบนโลก
ออนไลนN) ในรูปแบบออนไลนN ใหGแก\นักศึกษาชั้นปBที่ 1 และชั้นปBที่ 2 ระหว\างวันที่ 1 – 15 
มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพื่อใหGนักศึกษารูGเท\าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และ
สามารถเลือกรับ วิเคราะหN ประเมิน และนำขGอมูลท่ีไดGรับไปใชGในทางสรGางสรรคN 

- โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปB 2564 ใหGแก\นักศึกษาชั้นปBที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธN 
2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพ่ือใหGนักศึกษาใหม\ไดGทราบประวัติความเปkนมาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา และเพื่อใหGผู GเขGาร\วมโครงการทั้งคณาจารยN บุคลากร และนักศึกษา ไดGร\วมทำ
กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปdญญาเพื่อการพัฒนาตน ใหGแก\นักศึกษาและบุคลากร 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธN 2564 และวันที่ 10 และ 24 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพื่อใหG
นักศึกษาและบุคลากรไดGเรียนรูGและพัฒนาตนใหGมีสติในการดำเนินชีวิตมากข้ึน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง บัณฑิตไทยไม\โกง “มหาวิทยาลัยโปร\งใส บัณฑิตไทยไม\โกง” 
ใหGแก\นักศึกษา เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธN 2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพื่อใหGนักศึกษามีความรูG 
ความตระหนัก และการสรGางกระแสต\อตGานการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ รวมท้ัง
เปkนการสรGางความตระหนักในกระบวนการส\งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา 

  3.  คณะไดGดำเนินการจัดโครงการต\าง ๆ เพื่อเสริมสรGางทักษะการใชGชีวิตแก\นักศึกษาในคณะ
ดังน้ี 
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณNวิชาการและวิชาชีพเพื่อกGาวเขGาสู\วัยทำงานแก\

นักศึกษา เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพรGอมใหGแก\บัณฑิต ในเร่ืองการสมัครงาน 
การสัมภาษณNงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหGบัณฑิตมั่นใจเดินหนGาสู\อาชีพ และประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 

- โครงการมหกรรมวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพื ่อส\งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาทำกิจกรรมอย\าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ เปÜดโอกาสใหGนักศึกษาไดGแสดงศักยภาพในดGานต\าง 
ๆ ซึ่งในงานจะประกอบไปดGวยกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดGแก\ 1) การจัดนิทรรศการ 1 หลักสูตร 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑN 2) การแข\งขันทักษะทางดGานวิทยาศาสตรN 3) การแข\งขันทำอาหารทGองถ่ิน 
และ 4) การแข\งขันรGองเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรGางและส\งเสริมศาสตรNความรูGต\าง ๆ ใน
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คณะวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี และศักยภาพทางภาษาต\างประเทศใหGแก\นักศึกษา รวมท้ัง
เปkนการส\งเสริมใหGอาจารยN บุคลากร และนักศึกษามีส\วนร\วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษNทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

- โครงการประกวดผลงานสรGางสรรคN จำนวน 4 กิจกรรม ระหว\างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 5 
เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคNเพื่อส\งเสริมนักศึกษาในเรื่องของความคิดสรGางสรรคN กลGา
แสดงออก และเพิ่มทักษะทางดGานเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งเปkนการประชาสัมพันธNระดับ
หลักสูตร ตลอดจนคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดในแต\ละกิจกรรม คือ 1) เดือน
ธันวาคม 2563 หัวขGอ “เรียน.....มีดีอะไร”  2) เดือนมกราคม 2564 หัวขGอ “เด็กวิทยNกับศิลปะ
และความเปkนไทย”  3) เดือนกุมภาพันธN 2564 หัวขGอ “วิจัยดีดี ที่........” และ 4) เดือนมีนาคม 
2564 หัวขGอ “English around you” 

- โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เพื่อใหGนักศึกษามี
ความรูGความเขGาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ซึ่งเปkนการศึกษาที่เนGนการปฏิบัติงานในหน\วยงาน เปkน
การเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในหGองเรียนซึ่งจะช\วยเสริมสรGางทักษะและประสบการณN
เพ่ือใหGนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปkนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดแรงงานตGองการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรGอมก\อนสอบ ในรูปแบบออนไลนN จำนวน 3 
ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2 ระหว\างวันท่ี 21, 25, 26 มกราคม 
และ 1, 5, 8, 9, 10, 11 และ 22 กุมภาพันธN 2564 ใหGแก\นักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษามีความรูG 
ทักษะ และมีความพรGอมก\อนสอบในรายวิชาคณิตศาสตรNพื้นฐาน แคลคูลัส เคมีพื้นฐาน และ
เคมีวิเคราะหN 

- โครงการจัดงานการประกวดดาวเดือนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี (Freshmen 
Night Science & Tech 2020) เมื ่อวันที ่ 24 ตุลาคม 2563 เพื ่อส\งเสริมและสนับสนุนใหG
นักศึกษาทำกิจกรรมอย\างหลากหลายตามความถนัดและสนใจ เปÜดโอกาสใหGนักศึกษาไดGแสดง
ศักยภาพในดGานต\าง ๆ มีความกลGาแสดงออก และเปkนตัวแทนในการประชาสัมพันธNหลักสูตร 
และเพื่อใหGนักศึษาสามารถนำความรูGในศาสตรNที่กำลังศึกษามาประยุกตNใชGใหGเกิดประโยชนNแก\
ผูGอ่ืน  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรRางทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 
 คณะมีการส\งเสริมและสนับสนุนใหGนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนำความรูGดGาน
การประกันคุณภาพมาใชGในการจัดกิจกรรมและแต\ละกิจกรรมไดGนำกระบวนการ PDCA มาใชGโดย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดGจัดกิจกรรมใหGสอดคลGองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เ ส ร ิ ม ส ร G า ง ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู G ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  21 เ ช\ น 
กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยอาจารยNชาว ต\างประเทศ 
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• มีระบบ มีกลไก 
อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGกำหนดระบบและกลไกการส\งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี  
4.1 อาจารยNที่ปรึกษา และอาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการใหGคำปรึกษา แนะ

แนวแก\นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
4.2 อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลGอมแต\งต้ัง

อาจารยNที่ปรึกษาประจำปBการศึกษา 2563 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

4.3 อาจารยNผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยNที่ปรึกษาดำเนินการและเขGาร\วมการจัดกิจกรรมต
า ม 
โครงการท่ีวางแผนไวG 

4.4 หลักสูตรร\วมกับคณะจัดใหGมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต\ออาจารยNท่ีปรึกษา 
 
• มีการนำระบบกลไกไปสู.การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรกำกับ ติดตามใหGอาจารยNที่ปรึกษาจัดตารางการใหGคำแนะนำและคำปรึกษาแก\
นักศึกษาทั้งในดGานวิชาการและการใชGชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในช\วงวันพุธบ\ายของทุกสัปดาหN 
เช\น ตอบขGอซักถามและช\วยแกGปdญหาจากนักศึกษาที่มีขGอสงสัยหรือปdญหาจากการเขGาเรียน เช\น 
การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกGไขผลการเรียน การเบิกค\ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับ
ทุนการศึกษา เปkนตGน หรือนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารยNที ่ปรึกษาไดGที ่หGองพัก
อาจารยNตามตารางที่อาจารยNแต\ละท\านไดGแจGงใหGทราบโดยกรรมการหลักสูตรกำกับ และติดตามใหG
อาจารยNที่ปรึกษาจัดเก็บขGอมูลประวัติการใหGคำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขGอมูลที่เกี่ยวกับการ
ใหGคำปรึกษาไวGเพื่อร\วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหG
คำปรึกษาแก\นักศึกษา ดูแลใหGคำปรึกษาแก\นักศึกษา 

 
• มีการประเมินกระบวนการ 

อาจารยNประจำหลักสูตรไดGประเมินระบบและกลไกการส\งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว\า
กระบวนการดูแลใหGคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก\นักศึกษานั้น คณะร\วมกับหลักสูตรจัดใหG
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต\ออาจารยNท่ีปรึกษาและนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบว\า 
นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว\าในทุกดGาน และมีความพึงพอใจโดยในภาพรวมเฉลี่ย 4.43 และ
จากการประชุมร\วมกัน มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใหGคำปรึกษาและคำแนะนำแก\นักศึกษาและ
กรรมการไดGจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงใหGดีขึ้น เช\น การสรGางกลุ\มในไลนNเพื่อใหGสามารถตอบขGอ
ซักถามและสามารถแก\ปdญหาใหGกับนักศึกษาไดGอย\างรวดเร็วและนำมาใชGจริงเพื่อเปkนช\องทางใน
การใหGคำปรึกษากับนักศึกษาในปBการศึกษา 2564 ต\อไป 
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• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดGาน โดยเฉพาะการสรGางกลุ\มในไลนNทำใหGมีการ

ประสานงานติดต\อระหว\างอาจารยNละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขGามาพูดคุยและปรึกษา
ปdญหาต\าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปdญหาทางดGานการเรียน  ซึ่งทำใหGอาจารยNที่ปรึกษาสามารถ
แกGปdญหาในระดับต\าง ๆ ไดGดีขึ้น ทั้งดGานการเรียนและเร่ืองส\วนตัว กล\าวคือ มีการวางแผนการลง
เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถGาหากนักศึกษาตกคGางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาเปÜดรายวิชาที่นักศึกษาตกคGาง เพื่อใหGนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต\อเนื่องอื่น ๆ 
ต\อไปไดG ซึ่งทำใหGสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน แต\อย\างไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมี
ความเห็นร\วมกันว\า ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผ\านการเห็นชอบจากอาจารยNที่ปรึกษา เพ่ือ
ร\วมกันพิจารณาและแกGปdญหาประเมินความเส่ียง 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปyนรูปธรรม 

จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรFอมก"อนสอบทำใหFนักศึกษาสอบผ"าน
รายวิชาแคลคูลัสและเคมีวิเคราะหTเพิ ่มมากขึ้น โดยพบว"า ในปaการศึกษา 2563 นี้มีนักศึกษา (รหัส 
624259) สอบผ"านรายวิชาแคลคูลัส รFอยละ 67 เพิ ่มขึ ้นจากปaการศึกษา 2562 ที ่มีนักศึกษา (รหัส 
614259) สอบผ"านรายวิชาแคลคูลัส รFอยละ 21 และในปaการศึกษา 2563 มีนักศึกษา (รหัส 624259) 
สอบผ"านรายวิชาเคมีวิเคราะหT รFอยละ 25 เพิ่มขึ้นจากปaการศึกษา 2562 ที่มีนักศึกษา (รหัส 614259) 
สอบผ"านรายวิชาเคมีวิเคราะหT รFอยละ 20 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยัน และกรรมการผูRตรวจประเมินสามารถใหR
เหตุผลอธิบายการเปyนแนวปฏิบัติท่ีดีไดRชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเป>าหมายการดำเนินงาน :  
(รายละเอียดประเด็นเปéาหมาย) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร* 
3.2.1-2 https://drive.google.com/drive/folders/1a_Cxz6y9X8cvKhZAIRLmU3_bD-0OL-VC 
3.2.1-3 https://drive.google.com/drive/folders/1JI0WY99pCVuVDw0mxXJ-1Rf_NfQ1Jooj 
3.2.1-4 https://drive.google.com/drive/folders/1piSvQmO6OulH-fKLyTpZ2cPpTWIEjjtO 
3.2.1-5 https://drive.google.com/drive/folders/1L2bQ42nCyaaM9kk1maqoVOO8YAKY-KT4 
3.2.1-6 https://drive.google.com/drive/folders/1T_SwrY6e3R6xU3E4Mzus8354TF3mDubq 
3.2.1-7 https://drive.google.com/drive/folders/1bedShp2he8oyLphruzi4fVM3Jhm63bK_ 
3.2.1-8 https://drive.google.com/drive/folders/1thxvtJnxIsnr4rKKG0vp79fxdtjJVfLI 
3.2.1-9 https://drive.google.com/drive/folders/1lml1sCN0lv9CjODqAAU_IJMN0GXhM6lV 
3.2.1-10 https://drive.google.com/drive/folders/10aRiimft6WWiHPpHtHi6znsa_T58D1Ue 
3.2.1-11 https://drive.google.com/drive/folders/1zgKPeAPvPsa3b-naIsn-lU-9-zx6-JOI 
3.2.1-12 
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3.2.2 การควบคุมการใหRคำปรึกษาวิทยานิพนธLแก.บัณฑิตศึกษา 
ประเด็นเป>าหมาย :  
(รายละเอียดประเด็นเปéาหมาย) 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีการนำระบบกลไกไปสู.การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีการประเมินกระบวนการ 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปyนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยัน และกรรมการผูRตรวจประเมินสามารถใหR
เหตุผลอธิบายการเปyนแนวปฏิบัติท่ีดีไดRชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเป>าหมายการดำเนินงาน :  
(รายละเอียดประเด็นเปéาหมาย) 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเส่ียงของหลักสูตร* 
3.2.2-1 (ลิงคLเอกสาร) 
3.2.2-2 (ลิงคLเอกสาร) 

 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรRางทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นเป>าหมาย :  

1. นักศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต"อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรFางทักษะ 
การเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21   

เป=าประสงค? 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดFปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรFาง
ทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปmาหมายใหFนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคTของหลักสูตร 
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คือ มีทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 ประกอบดFวย 3R ไดFแก" Reading (อ"านออก), (W) Riting (เขียน
ไดF), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปGน) และ 7C ไดFแก" Critical Thinking and Problem Solving 
(ทักษะดFานการคิดอย"างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกFปfญหา) Creativity and Innovation (ทักษะ
ดFานการสรFางสรรคT และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดFานความเขFาใจความต"าง
วัฒนธรรม ต"างกระบวนทัศนT) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดFานความร"วมมือ 
การทำงานเปGนทีม และภาวะผู Fนำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ
ดFานการสื่อสารสารสนเทศ และรูFเท"าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดFานคอมพิวเตอรT 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรูF) 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
1. อาจารยTผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรFอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ร"วมกับคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนานักศึกษา เช"น จัดหาทรัพยากร 
ส ื ่ อการสอน ว ัสด ุว ิทยาศาสตร T  ให F เพ ียงพอก ับจำนวนน ักศ ึกษา  โดยม ีคำส ั ่ งแต " ง ต้ั ง
อาจารยTผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยTผูFสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลFอม ในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหFนักศึกษาที่ส"งผลต"อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคTของบัณฑิตในหลักสูตร ไดFแก" กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชนT เช"น 
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันราชภัฏ กิจกรรมดFานศิลปะและวัฒนธรรม เช"น การแข"งขันทำอาหาร
ทFองถิ่นในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” โครงการ
ประกวดผลงานสรFางสรรคTในหัวขFอ หัวขFอ “เด็กวิทยTกับศิลปะและความเปGนไทย” และกิจกรรมการ
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวิชาการ เช"น โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพรFอมก"อนสอบ โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะ
อันตรายและขยะติดเช้ือเปGนตFน 

2. ในส"วนของการเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดFวางแผนตรวจสอบสาระของ
รายวิชาใหFมีความทันสมัย และสอดคลFองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปaงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณTของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: ส"งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตใหFเปGนไปตามที่หลักสูตรกำหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณTของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดใหFมีกิจกรรมส"งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ใหFเปGนไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด เสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 เช"น การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ช"วยในการพัฒนานักศึกษาใหFเกิดทักษะการเรียนรูFดFาน ICT ทางดFานวิทยาศาสตรTโดยร"วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี จัดโครงการใหFแก"นักศึกษา  เช"น  โครงการอบรมดFานคอมพิวเตอรT 
Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปGนตFน นอกจากน้ีหลักสูตร ยังไดFวางแผนร"วมกับคณะในการ
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรFอมก"อน
สอบ กิจกรรมเสวนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณTวิชาการและวิชาชีพเพื่อกFาวเขFาสู"วัยทำงานแก"
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นักศึกษา เปGนตFน นอกจากนี ้ทางคณะไดFจัดใหFมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยTชาว
ต"างประเทศใหFกับนักศึกษาช้ันปaท่ี 3 ของหลักสูตรดFวย 
อาจารยTผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยTผูFสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สิ่งแวดลFอมวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ก"อนปaงบประมาณ  สำหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา โดย
มีอาจารยTผู FรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยTผู Fสอน ไดFจัดกิจกรรมใหFนักศึกษาเพื ่อเปGนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคTของบัณฑิตในหลักสูตร  ไดFแก" อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรม การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรFางความรูFนอกหFองเรียน อาทิเช"น 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ คร้ังท่ี 1 
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ คร้ังท่ี 2 
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 
- โครงการสัมมนาก"อน/หลังฝñกประสบการณTวิชาชีพ (ทักษะการปรับตัวในการทำงานการใชFชีวิต

ในสังคมร"วมกับผูFอ่ืน) 
- โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ 

นอกจากนี้หลักสูตรไดFร"วมมือกับคณะเปóดโอกาสใหFนักศึกษาและอาจารยTที่ปรึกษาไดFมีโอกาสเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรTและ
เทคโนโลยี 

  จากผลการดำเนินโครงการ พบว"า นักศึกษาไดFรับความรูFนอกหFองเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความสามัคคี
ในหมู"คณะมากขึ้น อาจารยTผูFรับผิดชอบหลักสูตรและผูFรับผิดชอบโครงการนำผลการประเมินความพึง
พอใจของผูFร"วมโครงการมาพิจารณาความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปaการศึกษาถัดไป 
อย"างไรก็ตามกิจกรรมดFานการพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ไดFจัดในระยะสั้นและไม"ต"อเนื่อง จึงควรเพ่ิม
ความถ่ีของกิจกรรม หรือใหFนักศึกษาส"วนใหญ"มีส"วนร"วมมากข้ึน 
 
• มีการนำระบบกลไกไปสู.การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลFอม ไดFประชุมดำเนินการร"วมกับคณะใน
การดำเนินกิจกรรมและโครงการต"าง ๆ ที่ไดFวางแผนไวF เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรFาง
ทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 
1) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ คร้ังท่ี 1 

หลักสูตรร"วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติด
เช้ือ ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคใตF ตำบล
ฉลุง อำเภอหาดใหญ" จังหวัดสงขลา ซึ่งเปGนบริษัทที่รับกำจัดขยะอันตราย โดยหลักสูตรร"วมกับอาจารยT
ผูFสอนไดFจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหFอาจารยTผูFสอนร"วมดูแล
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกล"าว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ  จาก
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขFารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู"
ในระดับมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.37)  มีรายละเอียดดังน้ี 
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(1) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานกระบวนการ/ขั้นตอน ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.40) 

(2) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.50) 

(3) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการใหFบริการของเจFาหนFาที่ ในระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.54) 

(4) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.72) 
(5) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานความรูFความเขFาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 

4.29) 
(6) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการนำความรูFไปใชFประโยชนT ในระดับมากที่สุด 

(คะแนนเฉล่ีย 4.27) 
(Link: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbNOnTwVqqnmscTyme9ADmd4cyewcflh) 
 
2) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ คร้ังท่ี 2 

หลักสูตรร"วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติด
เช้ือ ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ซ่ึงเปGนเทศบาลท่ีมีการจัดการขยะ
ติดเชื้อ โดยหลักสูตรร"วมกับอาจารยTผูFสอนไดFจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และ
มอบหมายใหFอาจารยTผูFสอนร"วมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกล"าว 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ  จาก
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขFารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู"
ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.20)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานกระบวนการ/ขั้นตอน ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.27) 

(2) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.25) 

(3) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการใหFบริการของเจFาหนFาที่ ในระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.29) 

(4) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.29) 
(5) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานความรูFความเขFาใจ ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 

4.02) 
(6) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการนำความรูFไปใชFประโยชนT ในระดับมากที่สุด 

(คะแนนเฉล่ีย 4.29) 
(Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAqWEW1m0g2QytVKQHoNlhqlAZgTArvX) 
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3) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
หลักสูตรร"วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในวันท่ี 

5 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ทรอปóคอลแคนนิ ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และวันที ่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท คิงฟóชเชอรT โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยหลักสูตรร"วมกับอาจารยTผูFสอนไดF
จัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายใหFอาจารยTผูFสอนร"วมดูแลนักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมดังกล"าว จากการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (4453312)                                  
ณ   บร ิษ ัททรอป ิคอลแคนน ิ ่ งจำก ัด  (มหาชน )  และ  บร ิษ ัท  ค ิ ง ฟิชเชอร ์  โฮลด ิ ้ งส ์  จ ํา กัด 
น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ร ะ บ บ บ ำ บ ั ด น ้ ำ เ ส ี ย ข อ ง โ ร ง ง า น 
ได้เห็นการทำงานจริงของระบบบำบัดน้ำเสียและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ควบคุมดูแลระ
บบบำบัดน้ำเสีย  ซึ ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว  นางสาวเมทิตา หมั่นมา และนางสาวปาริชาติ 
การะพงษ ์  ไ ด ้ เ ล ็ ง เ ห ็ นถ ึ งป ัญหาท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ในระบบบำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ยแบบใช ้ อ ากาศ  คื อ 
มีตะกอนจุลินทรีย์ที ่เกิดขึ ้นจากระบบบำบัดเป็นจำนวนมาก และโรงงานจะต้องนำไปกำจัดต่อไป  
ด ั ง น ั ้ น น ั ก ศ ึ ก ษ า จ ึ ง น ำ ป ั ญ ห า ม า ป ร ึ ก ษ า แ ล ะ น ำ ไ ป ส ู ่ ง า น ว ิ จ ั ย  เ ร ื ่ อ ง 
ปุ๋ยหมักจากตะกอนจุลินทรีย์และเส้นใยปาล์ม 

 
ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  จากการตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขFารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู"ในระดับ
มาก (ระดับคะแนน 4.79)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานกระบวนการ/ขั้นตอน ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.77) 

(2) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานส่ิงอำนวยความสะดวก  
     - บริษัท ทรอปóคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในระดับมากที่สุด (คะแนน

เฉล่ีย 4.83) 
     - บริษัท คิงฟóชเชอรT โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) ) ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.80) 
(3) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการใหFบริการของเจFาหนFาที่ ในระดับมากที่สุด 

(คะแนนเฉล่ีย 4.83) 
(4) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานวิทยากร  
     - บริษัท ทรอปóคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในระดับมากที่สุด (คะแนน

เฉล่ีย 4.71) 
     - บริษัท คิงฟóชเชอรT โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) ) ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.73) 
(5) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานความรูFความเขFาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 

4.69) 
(6) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการนำความรูFไปใชFประโยชนT ในระดับมากท่ีสุด 

(คะแนนเฉล่ีย 4.94) 
(Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SvnWAk8qm5Rr-ZL4A5QX-e5LKEywOb71) 
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4) กิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก:อนฝyก/หลังฝyกประสบการณ?วิชาชีพ 
หลักสูตรร"วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก"อนฝñกประสบการณTวิชาชีพ ในวันที่ 3 

ธันวาคม 2563 และโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝñกประสบการณTวิชาชีพ ในวันท่ี 9 เมษายน 2564  
โดยหลักสูตรร"วมกับอาจารยTผูFสอนไดFจัดทำแผนงบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมาย
ใหFอาจารยTผูFสอนร"วมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกล"าว  

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก"อนฝñกประสบการณTวิชาชีพ จากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขFารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู"ในระดับมาก
ท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.80)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานกระบวนการ/ขั้นตอน ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.84) 

(2) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากท่ีสุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.80) 

(3) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการใหFบริการของเจFาหนFาที่ ในระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.83) 

(4) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานวิทยากร ไม"มีการประเมินเนื่องจากสถานการณTน้ำ
ท"วม ทำใหFวิทยากรไม"สามารถเดินทางมาไดF 

(5) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานความรูFความเขFาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.64) 

(6) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการนำความรูFไปใชF ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.88) 

ผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝñกประสบการณTวิชาชีพ จากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเขFารับการสัมมนา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู"ในระดับมาก
ท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.71)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานกระบวนการ/ขั้นตอน ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.75) 

(2) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉล่ีย 4.69) 

(3) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการใหFบริการของเจFาหนFาที่ ในระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.84) 

(4) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานวิทยากร ไม"มีการประเมินเนื่องจากสถานการณTการ
แพร"ระบาดของ COVID-19 จึงไม"มีการเชิญวิทยากร 

(5) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานความรูFความเขFาใจ ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.50) 

(6) ผูFตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดFานการนำความรูFไปใชF ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.75) 
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(Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bEkLeJAklUfBdbNChQGb3AAOwZz0NFGq) 
 
5) กิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ 

ในปaการศึกษา 2563 หลักสูตรร"วมกับคณะ ไดFจัดกิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนา
อาชีพ ใหFแก"นักศึกษาช้ันปaท่ี 3 ในวันท่ี 13 มีนาคม 2564 เพ่ือใหFนักศึกษามีความรูFความเขFาใจเก่ียวกับสห
กิจศึกษา ซึ่งเปGนการศึกษาที่เนFนการปฏิบัติงานในหน"วยงาน เปGนการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนใน
หFองเรียนซึ่งจะช"วยเสริมสรFางทักษะและประสบการณTเพื่อใหFนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปGนบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามที่ตลาดแรงงานตFองการ ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนา
อาชีพ จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขFาร"วมกิจกรรมโดยภาพรวมอยู"ในระดับ
มาก (ระดับคะแนน 4.20) 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1lml1sCN0lv9CjODqAAU_IJMN0GXhM6lV) 
 
• มีการประเมินกระบวนการ 

จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว"ากระบวนการจัดกิจกรรมเปGนไปตามแผนที่วางไวFโดยส"วนใหญ" 
อย"างไรก็ตามพบว"ามีปfญหาและอุปสรรคบFาง โดยเฉพาะจากสถานการณTการแพร"ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนาสายพันธTใหม" 2019 (COVID-19)  ที่เริ่มแพร"ระบาดเปGนวงกวFางในประเทศไทยตั้งแต"เดือนมีนาคม 
2563 และมีการแพร"ระบาดเปGนระยะจนถึงปfจจุบัน ส"งผลใหFไม"สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
นักศึกษาไดF ส"งผลต"อการเดินทาง และไม"สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานไดF ทำใหFตFองงดบางกิจกรรม 
เปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปGนแบบออนไลนT หรือตFองเล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว"าสถานการณT
จะเขFาสู"สภาวะปกติ และยังส"งผลต"อการจบการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม"สามารถใชF
หFองปฏิบัติการเพื่อวิจัยไดF  และจากการประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาส"วนใหญ"มีความรูFความ
เขFาใจ มีทักษะต"าง ๆ และมีความสามัคคีในหมู"คณะมากขึ้น เปGนไปตามเปmาประสงคTที่วางไวFว"าตFองการใหF
นักศึกษามีคุณสมบัติตามคุณสมบัติอันพึงประสงคTของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 
ท่ีประกอบดFวย 3R และ 7C 

 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลFอม เห็นควรเพ่ิม
จำนวนกิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ำซFอนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปaที่ 1 และเปóดโอกาสใหF
นักศึกษามีส"วนร"วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมต"าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันในปaการศึกษา 2563 อาจารยT
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นว"า ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูFนอกหFองเรียนในรายวิชาต"าง ๆ ใหFมาก
ขึ้น เช"น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาใหFสัมมนาใน
รายวิชาต"าง ๆ อย"างไรก็ตามจากสถานการณTการแพร"ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธTใหม" 2019 
(COVID-19)  ซึ่งส"งผลกระทบต"อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม จึงมีการพิจารณานำเทคโนโลยี
ต"าง ๆ มาใชFร"วม เช"น เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปGนรูปแบบออนไลนT เชิญวิทยากรมาใหFสัมมนาในรูปแบบ
ออนไลนT จัดทำหรือจัดหาส่ือ ขFอมูล หรือเน้ือหาต"าง ๆ ในรูปแบบออนไลนTใหFนักศึกษา เปGนตFน 
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• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปyนรูปธรรม 
จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 เช่น โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 
614259) เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ทำให้นักศึกษานำองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดู
งานมาเป็นโจทย์ในการทำวิจัย   
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยัน และกรรมการผูRตรวจประเมินสามารถใหR
เหตุผลอธิบายการเปyนแนวปฏิบัติท่ีดีไดRชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเป>าหมายการดำเนินงาน :  
(รายละเอียดประเด็นเปéาหมาย) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร* 
3.2.3-1Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbNOnTwVqqnmscTyme9ADmd4cyewcflh 
3.2.3-2Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAqWEW1m0g2QytVKQHoNlhqlAZgTArvX 
3.2.3-3Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SvnWAk8qm5Rr-ZL4A5QX-e5LKEywOb71 
3.2.3-4(Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bEkLeJAklUfBdbNChQGb3AAOwZz0NFGq 
3.2.3-5(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1lml1sCN0lv9CjODqAAU_IJMN0GXhM6lV 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

3.2 การส\งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ.งช้ี  ผลลัพธL (O) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษN โทรศัพทL  :  081-542-4001 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  อาจารยN ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ โทรศัพทL  :  089-071-6916 
การจัดเก็บขRอมูล : ป@การศึกษา 2563 
 

ผลการดำเนินงาน 
อธิบายผลการดำเนินงานท่ีหลักสูตรไดGดำเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

3.3.1 การคงอยู. 
ผลการดำเนินงาน :  
อัตราการคงอยู.ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาท่ีรับเขRา และคงอยู. 

ป}การศึกษาท่ี
รับเข-า 

จำนวนท่ี
รับเข-า 

จำนวนท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนท่ีคง
ค-างอยู: 

จำนวนท่ี
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู:ร-อย

ละ 
2560 29 - 12 17 41.38 
2561 26 - 14 12 53.85 
2562 17 - 12 5 70.59 
2563 22 - 19 3 86.36 

การคิดอัตราการคงอยู. 
- คิดจำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู\แต\ละปB 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีรับเขGาท้ังหมด....94....คน 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีหายไป....37....คน 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู\ (1) - (2)....57......คน (คิดแต\ละปBท่ีรับเขGา) 

- คิดอัตราการคงอยู\โดยคิดเปkนรGอยละ 

 
 
 

ผลรวมถ\วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยNผูGรบัผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอาจารยNผูGรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน โดยทางหลักสูตรได้ดำเนินการดังน้ี 
1. ร่วมกับคณะฯ จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ 
2. หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
4. นักศึกษาของหลักสูตรมีความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มากข้ึน  
 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 (https://drive.google.com/drive/folders/1zAjTCeSpJ4lphRCy3dcyAzC1QJILUNlT) 
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แนวโนRมอัตราการคงอยู.ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนที่รับเข,า จำนวนที่หายไป 
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3.3.2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน :  
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปÄการศึกษาที่รับเขÖา 

(ตั้งแตàปÄการศึกษาที่เริ่มใชÖหลักสูตร) 
จำนวนที่รับเขÖา 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
จำนวน รÖอยละ 

2557 83 - - 
2558 77 - - 
2559 74 - - 
2560 29 - - 
2561 26 - - 
2562 17 - - 
2563 22 - - 

 
 

 
 
ปcจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการสำเร็จการศึกษา 
1. ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.  การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน เน่ืองจากมีบางรายวิชาไม่ผ่าน 
3.  การเปล่ียนรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม 
4.  สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีฝืดเคือง สภาพคล่องลดลง 
5.  โรคระบาดอุบัติใหม่ ท่ีกำลังเผชิญ คือ โควิด 19 
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แนวโนRมอัตราการคงอยู.ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนที่รับเข,า สำเร็จการศึกษา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 (https://drive.google.com/drive/folders/1zAjTCeSpJ4lphRCy3dcyAzC1QJILUNl) 
 

 
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขRอรRองเรียนของนักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน :  
ความพึงพอใจและผลการจัดการขRอรRองเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต\อหลักสูตร แยกเปkนแต\ละปBดังน้ี 
ปÄการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหต ุ

2560  4.34 มาก  
2561 4.20 มาก  
2562 4.30 มาก  
2563 4.12 มาก  

บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรูF ทักษะการแสวงหาความรูF การสรFางความรูFดFวยตนเอง  
มีศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร"ความรูFจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 

 
    (รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีมีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
รายการอยู่ในระดับดีมาก  แต่เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของแต่ละชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเท่ากับ 4.12 ซึ่งมีค่าต่ำสุด อาจจะมีเหตุผลเนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดรุนแรงนี้ ทางมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

2560 2561 2562 2563

แนวโนRมความพึงพอใจและผลการจัดการขRอรRองเรียนของ 
นักศึกษา ผลการประเมิน Linear (ผลการประเมิน) Linear (ผลการประเมิน) 
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นักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียน ไม่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีน้อยกว่านักศึกษาชั้นปีอื่น ซึ่งอาจจะมีผลทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่เข้าใจในเรื่องของ
หลักสูตรมากนัก อีกท้ังขาดการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย 
 

สรุปแนวโน>มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปHการศึกษา 2563 
หัวขRอ แนวโนRม 

อัตราการคงอยู\ของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
ความพึงพอใจต\อหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด ลดลง 

 
• ผลการดำเนินงานที่เปyนเลิศหรือโดดเด.น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ.ม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยันและกรรมการผูRประเมินสามารถใหRเหตุผล
อธิบายว.าเปyนผลการดำเนินงานท่ีโดดเด.นอย.างแทRจริง (ถRามี) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 (https://drive.google.com/drive/folders/1zAjTCeSpJ4lphRCy3dcyAzC1QJILUNl) 
 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป<นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต=อ
กระบวนการท่ีดำเนินการใหDกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ=งช้ีท่ี 3.1 และ 3.2 
 
- ผลการจัดการข-อร-องเรียนของนักศึกษา (ถ-ามี) 

การจัดการขGอรGองเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการขGอรGองเรียนที่มีนัยสำคัญไม\ไดGเนGนท่ี
ปริมาณหรือจำนวนขGอรGองเรียน 

ในปBการศึกษา 2563 ไดGร ับทราบเรื ่องร Gองเร ียนจากแบบสำรวจ จำนวน 3 ประเด็น 
เรียงลำดับจากมากไปนGอย ไดGดังนี ้ ดGานอาจารยNผู Gสอน ดGานการจัดการเรียนการสอน และดGาน
เคร่ืองมือ อุปกรณN สภาพหGองเรียน 

หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขGอรGองเรียนของนักศึกษา โดยหลักสูตรจะดำเนินการโดยนำ
เร่ืองรGองเรียนเขGาหารือกับกรรมการหลักสูตร และหาแนวทางในการแกGปdญหาต\อไป 
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สรุปแนวโน>มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปHการศึกษา 2563 
หัวขRอ แนวโนRม 

อัตราการคงอยู\ของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ลดลง 
ความพึงพอใจต\อหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด ลดลง 

 
ผลการดำเนินงานที่เปyนเลิศหรือโดดเด.น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ.มเดียวกันโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษLยืนยันและกรรมการผูRประเมินสามารถใหRเหตุผลอธิบายว.าเปyนผลการ
ดำเนินงานท่ีโดดเด.นอย.างแทRจริง (ถRามี) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 
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องคLประกอบท่ี  2 บัณฑิต 
ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ  
ชนิดของตัวบ.งช้ี   ผลลัพธL (O) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษN โทรศัพทL  :  081-542-4001 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  อาจารยN ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ โทรศัพทL  :  089-071-6916 
การจัดเก็บขRอมูล : ป@การศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน :  

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผูFใชFบัณฑิต ต"อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดลFอม มีดังน้ี 
ข-อมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ี รายการข-อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร-อยละ 
ปริญญาตรี 
1 จำนวนผูFสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 58  
2 จำนวนผูFสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดFรับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ 
13  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจFางท่ีมีต"อบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.63  

ปริญญาโท 
1 จำนวนผูFสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด - - 
2 จำนวนผูFสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดFรับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ 
- - 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจFางท่ีมีต"อบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูFใชFบัณฑิตจะตFองไม"นFอยกว"ารFอยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1-1 (https://drive.google.com/drive/folders/1zAjTCeSpJ4lphRCy3dcyAzC1QJILUNl) 
 

 
เกณฑLการประเมิน ใชGค\าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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วิธีการคำนวณ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห\งชาติ 

ค\าเฉล่ีย 
4.00 

ค\าเฉล่ีย 
4.36 

ค\าเฉล่ีย 
4.63 

บรรลุ 

  

ผลรวมของค\าคะแนนที่ไดGจากการประเมินบัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตที่ไดGรบัการประเมินทั้งหมด 

คะแนนที่ไดG  = 
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ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 รRอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดRงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป@ 

ชนิดของตัวบ.งช้ี  ผลลัพธL (O) 
ผูRกำกับดูแลตัวบ.งช้ี : ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษN โทรศัพทL  :  081-542-4001 
ผูRจัดเก็บขRอมูล :  อาจารยN ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ โทรศัพทL  :  089-071-6916 
การจัดเก็บขRอมูล : ป@การศึกษา 2563 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณรGอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดGงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปB ตาม
สูตร 

 

 การคำนวณค\ารGอยละน้ีไม\นำบัณฑิตท่ีศึกษาต\อ เกณฑNทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทำ
แลGวแต\ไม\ไดGเปล่ียนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงค\ารGอยละท่ีคำนวณไดGในขGอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
คะแนนท่ีไดG   = 
 
 
หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตDองไม=นDอยกว=ารDอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหม=ไม=ตDองประเมินตัวบ=งชี ้ที ่ 2.1 และ 2.2 เนื ่องจากไม=มีผู Dสำเร็จการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู= ตDองประเมินตัวบ=งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมี
ผูDสำเร็จการศึกษาแลDว 

 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดGงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปB 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 
X 100 

ค+าร,อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได,งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปä 

100 
X 5 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 76 
 

ผลการดำเนินงาน :  
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ไดGงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปB  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดลGอม มีดังน้ี 

ขRอมูลประกอบการพิจารณา 
วันท่ีสำรวจ 25 พฤษภาคม 2564  

ท่ี รายการขRอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 58 
2. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจเร่ืองการมีงานทำ 52 
3. จำนวนบัณฑิตท่ีไดGงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม\นับรวมผูGประกอบอาชีพ

อิสระ) 
23 

ตรงสาขาท่ีเรียน 22 
ไม\ตรงสาขาท่ีเรียน 1 

4. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 25 
5. จำนวนผูGสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำก\อนเขGาศึกษา 0 
6. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต\อ 0 
7. จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 
8. จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑNทหาร 0 
9. จำนวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดGประจำอยู\แลGว 0 
10. ไม\มีงานทำ 4 
11. เงินเดือนเฉล่ีย 11,994 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.2-1 (https://drive.google.com/drive/folders/1zAjTCeSpJ4lphRCy3dcyAzC1QJILUNl) 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ.งช้ี 
เป>าหมาย 
ป@ 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป>าหมาย ป@ 2562 ป@ 2563 

2.2 รGอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดG
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปB 

รGอยละ  
70.00 

3.75 คะแนน 

รGอยละ 
84.61 

4.23 คะแนน 

รGอยละ 
92.31 

4.62 คะแนน 
บรรลุ 

 
การวิเคราะหLผลท่ีไดR 
    จากการสำรวจรGอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดGงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปB 
เมื่อเปรียบเทียบกับขGอมูลชุดเดียวกันในปB 2562 พบว\า รGอยละของผลการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น คือ ปB 
2562 ผลการดำเนินการเท\ากับ รGอยละ 84.61 ปB 2563 ผลการดำเนินการเท\ากับ รGอยละ 92.31 และ
เงินเดือนหรือรายไดGต\อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับขGอมูลชุดเดียวกันในปB 2562 พบว\า เงินเดือนเฉล่ีย
ของปB 2563 สูงกว\าของปB 2562 คือ เงินเดือนเฉลี่ย ปB2563 เท\ากับ 11,994 บาท ส\วนเงินเดือนเฉล่ีย 
ปB2562 เท\ากับ 11,155 บาท
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หมวดที ่ 4 ข+อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเป2ดสอนในภาค/ป:การศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร7อยละ) จำนวนนักศึกษา 

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

สอบ 
ผNาน 

กลุNม 634259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
4211107 เคมี 1 0  0  0 1 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 21 14 
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 0 0 1 5 10 1 1 3 0 0 0 0 0 0 21 18 
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 0 1 2 13 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 21 20 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 0 0 9 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 21 19 
GESC403 ชีวิตยุคใหมHกับส่ิงแวดลOอม 7 3 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 20 
GESH203 มนุษยSกับความงาม 16 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 20 
GESS304 ศาสตรSพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 0 2 3 9 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 20 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
4211107 เคมี 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
4211109 เคมี 2 0 0 0 0 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 0 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
4581111 หลักสถิติ 0 1 2 2 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
GESH201 ทักษะชีวิต 1 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 4 5 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
4131007 ฟbสิกสSพ้ืนฐาน 1  0  2  5  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15 15 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร7อยละ) จำนวนนักศึกษา 

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

สอบ 
ผNาน 

กลุNม 624259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
3562201 การสรOางธุรกิจใหมH และการเปdนผูOประกอบการ  0 5 7 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 12 12 
4131007 ฟbสิกสSพ้ืนฐาน 0 1 4 7 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 12 12 
4131008 ปฏิบัติการฟbสิกสSพ้ืนฐาน 6 4 1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 12 12 
4212205 เคมีวิเคราะหS 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9 12 3 
4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหS 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4452106 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลOอม 3 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
4451102 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4452105 เคมีส่ิงแวดลOอม 2 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะหS 0 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4452303 การจัดการทรัพยากรปhาไมOและสัตวSปhา 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
4453413 เทคโนโลยีสะอาด 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
4571411 แคลคูลัส 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 12 8 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝjน 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

กลุNม 614259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
4212511 เคมีอินทรียSพ้ืนฐาน 4 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร7อยละ) จำนวนนักศึกษา 

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

สอบ 
ผNาน 

4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลOอม 0 1 1 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 0 4 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 
4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหSทางส่ิงแวดลOอม 0 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453314 พลังงานกับส่ิงแวดลOอม 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
4332105 ชีววิทยาในโลกปjจจุบัน 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453213 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลOอม 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝjlง 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4453215 มลพิษทางอากาศ 0 1 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
4571211 คณิตศาสตรSพ้ืนฐาน 1 0 1 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

กลุNม 604259 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
4453211 การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4453216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรSดOานส่ิงแวดลOอม 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4453217 มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 2 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4454217 ส่ิงแวดลOอมกับการพัฒนาทOองถ่ิน 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4454603 
การเตรียมฝnกประสบการณSวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรSส่ิงแวดลOอม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร7อยละ) จำนวนนักศึกษา 

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

สอบ 
ผNาน 

4571211 คณิตศาสตรSพ้ืนฐาน 0 0 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
7000390 การเตรียมความพรOอมสหกิจศึกษา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

4454604 
การฝnกประสบการณSวิชาชีพทางวิทยาศาสตรS
ส่ิงแวดลOอม 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 

7000490 สหกิจศึกษา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปNนตัวเลขจำนวนนักศึกษาท่ีไดGเกรดในรายวิชาท่ีเรียน 
 

2. การวิเคราะหCรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมFปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแตFละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

4212205   เคมี
วิเคราะห1 1 

1/2563 - นักศึกษากลุ>ม 624259 
ลงทะเบียนเรียน 12 คน 
นักศึกษาที่สอบผ>าน 3 คน 
(รIอยละ 25) ไดIผลการเรียน
เปNน D+ และ D  ถอนรายวิชา
จำนวน 9 คน (รIอยละ 75) 

รวมทั้งจากขIอมูล 
มคอ. 5 และ
สอบถามขIอมูลจาก
ตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย1ผูIสอน แลIว
ประชุมกรรมการ

- นักศึกษาส>วนใหญ>มีทักษะการ คิดวิเคราะห1
และการคำนวณทางคณิตศาสตร1และสถิต ิที่
ค>อนขIางต่ำ ดังนั้นจึงตIองอธิบายตัวอย>างโจทย1
ป`ญหาใหI หลากหลายมากขึ้น 
- การยกเลิกรายวิชาโดยผ>านระบบเว็บไซต1ของ
สำนักส>งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำใหI

- อาจารย1ผูIสอนควรจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนใหIผูIเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห1อย>างเปNนระบบ 
มีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร1 
- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชI
โจทย1ป`ญหาเปNนตัวกระตุIนใหIนักศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหAผิดปกติ มาตรการแกAไข 

หลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแกIไข 

อาจารย1 ผูIสอนไม>สามารถใหIคำแนะนำแก>นักศึกษา
ไดI  
- ระบบการลงทะเบียนแบบเหมาจ>ายมีผลทำใหI
นักศึกษาตัดสินใจในการยกเลิกวิชาเรียนง>ายขึ้น 
    

เกิดความตIองการจะใฝgหา ความรูIเพื่อ
มาแกIโจทย1ป`ญหา กระตุIนใหIผูIเรียน
ทำงานเปNนกลุ>ม สืบคIนและสรIางองค1
ความรูIโดยใชIเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูIร>วมกันผ>าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร1ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ1ระหว>างอาจารย1กับ 
นักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 
- ควรเขIมงวดกับการใหIคะแนนใน
รายวิชาเคมี 1 และวิชาเคมี 2 
เนื่องจากนักศึกษามีความรูIในรายวิชา 
ดังกล>าวไม>เพียงพอที่จะนำมาใชIในการ
คิดวิเคราะห1และแกIโจทย1ป`ญหาในวิชา
เคมีวิเคราะห1 1 ไดI 
- กรรมการหลักสูตรและอาจารย1
ผูIสอนเพิ่มคาบพิเศษเพื่อใหIคำปรึกษา
ในการเรียนหากนักศึกษาตIองการ  
และหากจำเปNนอาจารย1ผูIสอนจะสอน
เสริมในรายวิชา 
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3. รายวิชาท่ีไม/เป2ดสอนในป8การศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 

 
4. การเป2ดรายวิชาในภาคหรือป8การศึกษา 

รายวิชาที่ไมOไดGเปPดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมOไดGเปPดสอน (กรณีที่ไมOไดGเปPดสอนใหGนำมา
จากตารางสอนในภาคน้ัน ๆ) 

 

รหัสวิชา/ช่ือรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา เหตุผลท่ีไม/เป2ดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - 
 
5. การแกNไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม/ครบถNวน (กรณีสอนเน้ือหาไมOครบ นำมา
จาก มคอ.5 ของแตOละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ช่ือรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบาย

รายวิชา 
สาระหรือหัวขNอท่ีขาด สาเหตุท่ี

ไม/ไดNสอน 
วิธีการแกNไข 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 

การทดลองที ่10 การศึกษา
ระบบผลึก 
 

 การเปลี่ยนแปลงการทดลอง
เปGนการไทเทรต 
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6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

กลุ$ม 634259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4211107 เคมี 1 1/2563    
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2563 ü(4.17)  - สอนการค@นคว@าและการอ@างอิงแหลGงท่ีมาให@มากข้ึน 

- ให@นักศึกษาทุกคนได@แสดงความ คิดเห็นรGวมกัน 
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1/2563 ü(4.42)  - ปรับบทเรียนในแตGละสัปดาหY ปรับเนื้อหาให@กระชับ และ

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ปร ับก ิจกรรมการเร ียนการสอนให @สอดคล @อง กับ

สถานการณYในโลกป̂จจุบัน 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1/2563  ü - หาเนื้อหาข@อมูลที่เกี่ยวข@องในแตGละบทมาเสนอเพิ่มเติม 

เชGน รูปภาพ วีดีโอ สร@างแรง กระตุ@นให@ นักศึกษาค@นคว@า
เพิ่มเติมจากแหลGงข@อมูลที่หลากหลายด@วยตนเอง เน@นการ
ทดลองโดยตรวจผลการทดลองจากการทำปฏิบัติการราย
กลุGมท@ายคาบเรียน และการใช@ส่ือออนไลนY 

GESC403 ชีวิตยุคใหมGกับส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.35)  - ปรับวิธีสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บคะแนนให@
สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 85 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

GESH203 มนุษยYกับความงาม 1/2563 ü(4.29)  - ปรับวิธีการสอนโดยใช@ส่ือการสอนท่ีมีความหลากหลาย จัด
อภิปรายกลุGมยGอย การมีวีดีทัศนY ประกอบการเรียนการ
สอน กระตุ@นให@เกิดความต้ังใจเรียนโดยเน@นผู@เรียนเปjน
ศูนยYกลาง 

GESS304 ศาสตรYพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 1/2563 ü(3.88)  - ประชุมทีมผู @สอนและปรับปรุงหัวข@อ ลำดับการสอน
สำหรับเทอมถัดไป 

4211107 เคมี 1 2/2563 ü(4.64)  - ให@แบบฝmกหัดเพิ่มเติมเพื่อให@นักศึกษาได@ทบทวนความรู@
พ้ืนฐาน 

- ให@นักศึกษาทุกคนได@แสดงความคิดเห็นรGวมกัน 
4211109 เคมี 2 2/2563 ü(4.42)  - เพิ ่มแบบฝmกหัดเพื ่อจะได@นำกลับไปฝmกทำและทบทวน

บทเรียน ซ่ึงอาจารยYผู@สอนได@เตรียมแบบฝmกหัดให@มากข้ึน 
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2563 ü(4.42)  - อาจารยYผู@สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกล

ยุทธYการสอนที ่ใช@ และแนะนำเสนอ แนวทางใน การ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา 

4581111 หลักสถิติ 2/2563 ü(4.60)  - เพิ่มการอภิปรายกลุGมยGอยและจัดการเรียนการสอนเปjน
กลุGมเพื่อกระตุ@นให@นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด และมี
ความกระตือรือร@นในการเรียน 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2563 ü(4.56) 01 
 

 

 - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช@ รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาให@
ทันสมัย เชGน ยกตัวอยGางเหตุการณYทางคอมพิวเตอรYท่ี
เกิดข้ึนในป̂จจุบัน 

- ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและสื่อที่ใช@ในการเรียนการสอน 
ตามบริบทของผู@เรียนและสถานการณY 

- ปรับปรุงเน้ือหาให@ทันสมัย 
ü(4.58) 03  - ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและสื่อที่ใช@ในการเรียนการสอน 

ตามบริบทของผู@เรียนและ สถานการณY 
- ปรับปรุงเน้ือหาให@ทันสมัย 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2563  ü - มีการจัดทำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนให@
เหมาะสมกับผู@เรียนแตGละกลุGม 

- ใช@ระบบ LMS ในการจัดการเรียนการสอน 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 2/2563 ü(4.31)  - ให@นักศึกษามีสGวนรGวมในการแสดงออกทางการเรียนมาก

ข้ัน (นำเสนอผลงาน) 
- ให@นักศึกษาฝmกทักษะฟ^ง พูด อGาน เขียน ให@มากขึ้น โดย

อาจารยYเตรียมเอกสารการสอนเพ่ิมเติม 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

- จัดกิจกรรมให@นักศึกษามีการศึกษาค@นคว@าความรู@ทางด@าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรู@ภายนอกห@องเรียนด@วย
ตัวของนักศึกษาเอง (Self-study) 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 2/2563 ü(4.65)  - ปรับเปล่ียนเน้ือหาให@เหมาะสมกับระยะเวลา 
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กลุ$ม 624259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

3562201 การสร@างธุรกิจใหมG และการเปjน
ผู@ประกอบการ 

1/2563  ü -  

4131007 ฟ|สิกสYพ้ืนฐาน 1/2563  ü - มีการปรับปรุงส่ือการสอน PowerPoint 
4131008 ปฏิบัติการฟ|สิกสYพ้ืนฐาน 1/2563  ü - มีการปรับปรุงส่ือการสอน PowerPoint 
4212205 เคมีวิเคราะหY 1 1/2563 ü(4.50)  - ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช@โจทยYป^ญหาเปjน

ตัวกระตุ@นให@นักศึกษาเกิดความต@องการจะใฝÑหา ความรู@
เพื่อมาแก@โจทยYป^ญหา กระตุ@นให@ผู@เรียนทำงานเปjนกลุGม 
สืบค@นและสร@างองคYความรู@โดยใช@เทคโนโลยี สารสนเทศ 
แลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู @ ร G วมก ันผ G านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรYที ่ มีการปฏิสัมพันธYระหวGางอาจารยYกับ 
นักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหY 1 1/2563 ü(4.09)  - เพื่อเปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให@
สอดคล@องกับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 2.2 มีการรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยYผู@สอน เมื่อทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชาแล@ว 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

- ให@อาจารยYผู@สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และ
กลยุทธYการสอนที ่ใช@และแนะนำเสนอ แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา 

4452106 นิเวศวิทยาส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.66)  - ปรับวิธีสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บคะแนนให@
สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2563 ü(4.53)  - ประชุมอาจารยYผู@สอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของวิชา
และผลการจัดการเรียนรู@ในปÖการศึกษาที่ผGานมา ตลอดจน
แผนการดำเนินการในปÖการศึกษาน้ี 

- ให@นักศึกษามีสGวนรGวมในการแสดงออกทางการเรียนมาก
ข้ึน (นำเสนอผลงาน) 

- ให@นักศึกษาฝmกทักษะฟ^ง พูด อGาน เขียน ให@มากขึ้น โดย
อาจารยYเตรียมเอกสารการสอนเพ่ิมเติม 

- จัดกิจกรรมให@นักศึกษามีการศึกษาค@นคว@าความรู@ทางด@าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรู@ภายนอกห@องเรียนด@วย
ตัวของนักศึกษาเอง (Self-study) 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 1/2563 ü(4.53)  - ปรับเปล่ียนเน้ือหาให@เหมาะสมกับระยะเวลา 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4451102 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 2/2563 ü(4.39)  - ปรับวิธีการสอนให@หลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศนYให@
สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทันเหตุการณY
เข@าใจงGาย และหลากหลาย 

4452105 เคมีส่ิงแวดล@อม 2/2563 ü(4.24)  - ปรับวิธีการสอนให@หลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศนYให@
สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทันเหตุการณY
เข@าใจงGาย และหลากหลาย 

4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรY
ส่ิงแวดล@อม 

2/2563 ü(4.16)  - ปรับวิธีการสอนให@หลากหลาย ควรมีจัดหาวีดีทัศนYให@สอด
คลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทันเหตุการณY เข@าใจ
งGายและหลากหลาย และมีการใช@โปรแกรมการสอน
ออนไลนYตGาง ๆ มาชGวย 

4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะหY 2/2563 ü(3.77)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4452303 การจัดการทรัพยากรปÑาไม@และสัตวYปÑา 2/2563 ü(4.70)  - ปรับการรายงานหน@าช้ันเรียนให@ เหมาะสมกับชGวงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสร@างความรGวมมือทางด@านสิ่งแวดล@อมกับ

หนGวยงานรัฐภายในจังหวัดสงขลา  
4453413 เทคโนโลยีสะอาด 2/2563 ü(4.00)  - ปรับการรายงานหน@าช้ันเรียนให@ เหมาะสมกับชGวงเวลา 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นท่ี เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยี
สะอาดในจังหวัดสงขลา หรือเชิญวิทยากรโดยการจัดการ
บรรยายแบบออนไลน� 

4571411 แคลคูลัส 1 2/2563 ü(3.97)  - 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝ̂น 2/2563 ü(4.20)  - การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนY ควรใช@เฉพาะ

ในกรณีจำเปjน และไมGควรใช@กับวิชาที่มีการฝmกปฏิบัติเปjน
อยGางย ิ ่ง การฝ mกพูด สนทนา หร ือนำเสนองานเปjน
ภาษาอังกฤษ จะมีประสิทธิภาพมากกวGานี้ หากได@จัดการ
เรียนการสอนในห@องเรียน 
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กลุ$ม 614259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4212511 เคมีอินทรียYพ้ืนฐาน 1/2563 ü(4.76)  - นำผลที ่ได@จากการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของรายวิชา 

- ให@อาจารยYผู@สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และ
กลยุทธYการสอน แล@วนำไปปรับปรุงและพัฒนาตGอไป 

4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล@อม 

1/2563 ü(4.77)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 1/2563 ü(4.70)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453313 เคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะหYทาง
ส่ิงแวดล@อม 

1/2563 ü(4.64)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453314 พลังงานกับส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.58)  - ปรับวิธีการสอนให@หลากหลาย และควรมีการจัดหาวีดี
ทัศนYให@สอดคลองกับบทเรียนและมีความทันสมัย ทัน
เหตุการณYเข@าใจงGาย และหลากหลาย 

4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.52)  - ให@นักศึกษามีการเขียนโครงรGางวิจัย และดำเนินการสอบ
โครงรGางวิจัยให@แล@วเสร็จ เพื่อใช@เตรียมความพร@อมในการ
เรียนวิจัยทางวิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.72)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4332105 ชีววิทยาในโลกป̂จจุบัน 2/2563 ü(4.51)  - เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการประยุกตYใช@ทางด@านจุลินทรียY 
- ปรับเนื ้อหาให@มีความทันสมัยตามสถานการณYในโลก

ป^จจุบัน รวมถึงให@มีการบูรณาการกับงานวิจัยหรือ บริการ
วิชาการหรือทำนุศิลปวัฒนธรรม 

4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 2/2563 ü(4.56)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 2/2563 ü(4.63)  - ปรับวิธีการสอนให@หลากหลาย และมีการใช@โปรแกรมการ
สอนออนไลนYตGางๆ มาชGวย 

4453213 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล@อม 2/2563 ü(4.48)  - ปรับวิธีการสอนให�หลากหลาย ปรับสัดส�วนการเก็บ
คะแนนให�สอดคล�องก ับร ูปแบบการเร ียนของ 
นักศึกษา และมีการใช�โปรแกรมการสอนออนไลน�ต
�าง ๆ มาช�วย 

- เชิญวิทยากรผู�เช่ียวชาญเพ่ือจัดการอบรมออนไลนY 
4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ̂àง 
2/2563 ü(4.58)  - ปรับการรายงานหน@าช้ันเรียนให@เหมาะสมกับชGวงเวลา 

- แทรกกิจกรรมสร@างความรGวมมือทางด@านสิ่งแวดล@อมกับ
หนGวยงานรัฐภายในจังหวัดสงขลา 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในพื ้นที ่ชายฝ^ àงทะเล
ตะวันตกและตะวันออก 

- จ ัดทำช Gอง Youtube steaming live ในรายว ิชาการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ̂àง 

4453215 มลพิษทางอากาศ 2/2563 ü(4.58)  - ปรับวิธีการประเมินผลให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4571211 คณิตศาสตรYพ้ืนฐาน 2/2563 ü(4.20)  - ปรับวิธ ีการสอน เป|ดโอกาสให@ซักถาม สอนให@ช@าลง
กวGาเดิม เพิ่มตัวอยGาง และให@นักศึกษาค@นคว@าด@วยตัวเอง
มากขึ้น เพิ่มการอภิปรายกลุGมยGอยและจัดการเรียนการ
สอนเปjนกลุGมเพื่อกระตุ@นให@นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด
และมีความ กระตือรือร@นในการเรียน 
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กลุ$ม 604259 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4453211 การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ 1/2563 ü(4.66)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4453216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรYด@าน
ส่ิงแวดล@อม 

1/2563 ü(4.74)  - จัดทำแบบทดสอบพ้ืนฐานความรู@ 
- จัดทำหัวข@อพร@อมขอบขGายงานท่ีจะมอบหมายให@นักศึกษา 
- ติดตามการขอใช@ทรัพยากร ประกอบการจัดการเรียนการ

สอน และส่ิงอำนวยความสะดวก 
4453217 มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 1/2563 ü(4.68)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ

คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 
4454217 ส่ิงแวดล@อมกับการพัฒนาท@องถ่ิน 1/2563 ü(4.60)  - ปรับการรายงานหน@าชั้นเรียนให@ เหมาะสมกับชGวงเวลา 

กGอนสอบปลายภาค 1 สัปดาหY  
- อาจารยYผู@สอน แทรกกิจกรรมสร@างความรGวมมือ ทางด@าน

ส่ิงแวดล@อมกับ หนGวยงานรัฐภายในจังหวัด สงขลา  
- กGอนสอบปลายภาค 1 สัปดาหY อาจารยYผู@สอน จัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานพื ้นที ่ใน ลุ Gมน้ำสิ ่งแวดล@อมเพื ่อการพัฒนา 
ท@องถ่ิน 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 1/2563 ü(4.63)  - ให @น ั กศ ึ กษาท ี ่ จะลงทะเบ ียนเร ี ยนว ิ ชาว ิ จ ั ยทาง 
วิทยาศาสตรYสิ ่งแวดล@อม จะต@องมีหัวข@อ โครงการวิจัย 
และสอบแบบเสนอโครงการผGานแล@ว 

4454603 การเตรียมฝmกประสบการณYวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 

1/2563 ü(4.23)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4571211 คณิตศาสตรYพ้ืนฐาน 1/2563 ü(4.63)  - เพิ่มการอภิปรายกลุGมยGอยและจัดการเรียนการสอนเปjน
กลุGมเพื่อกระตุ@นให@นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด และมี
ความกระตือรือร@นในการเรียน 

7000390 การเตรียมความพร@อมสหกิจศึกษา 1/2563 ü(4.93)  - ปรับวิธ ีการสอนให@หลากหลาย ปรับสัดสGวนการเก็บ
คะแนนให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

4454604 การฝmกประสบการณYวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรYส่ิงแวดล@อม 

2/2563  ü - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษให@แกGนักศึกษาที ่มีความ
พร@อมในการฝmกประสบการณY 

- เสนอให@ตั้งงบประมาณในการจัดอบรมเตรียมความพร@อม
จากผ ู @ เช ี ่ ยวชาญภายนอกให @แก Gน ักศ ึกษาก Gอน ฝmก
ประสบการณY เชGน การใช@เครื่องมือ ความปลอดภัยในการ
ใช@ห@องปฏิบัติการ ความรู@เร่ืองระบบประกัน คุณภาพตGางๆ 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2563 ü(4.80)  - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษแกG นักศึกษาที่มีความพร@อม
ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม$มี 

- จัดให@มีการสอนเสริมทักษะด@านการปฏิบัติการ และทักษะ
ด@านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ3การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู< 
สรุปข<อคิดเห็นของผู<สอน 

และข<อมูลปBอนกลับจากแหลFง
ตFาง ๆ 

แนวทางแก<ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษาส4วนใหญ4มีวินัย มา
ตรงเวลา มีการช4วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
-  ร ับผ ิดชอบส 4 งงานตามทท่ี
กำหนด และรับผิดชอบต4อหนJาท่ี 
- ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบและ
ขJอตกลงในการเร ียน มีความ
ซ่ือสัตยOสุจริต มีจรรยาบรรณ 

-  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร O แ ล ะ
เทคโนโลยี มีการจัดโครงการ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหJแก4
น ักศ ึกษา อย 4างต 4อเน ื ่องเปQน
ประจำทุกปR 
- การติดตามประเมินผลในส4วน
จรรยาบรรณวิชาชีพทำไดJยาก
ตJองใชJการสังเกตพฤติกรรมใน
หJองเรียนและแบบฝWกหัด การใหJ
คะแนนการตรงต4อเวลาในการมี
ส4วนร4วมในการทำกิจกรรมกลุ4ม 
หรือใหJนักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่อนร4วมกลุ4มลงคะแนนลับ
เพื่อใหJคะแนนการมีส4วนร4วมใน
กิจกรรม 
- ยกตัวอย4างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นทางจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ความรูJ - น ั ก ศ ึ ก ษ า ก ล ุ 4 ม  6 2 4 2 5 9 
ลงทะเบียนเรียน 12 คน นักศึกษา
ที ่สอบผ4าน 3 คน (รJอยละ 25) 
ไดJผลการเรียนเปQน D+ และ D  
ถอนรายวิชาจำนวน 9 คน (รJอย
ละ 75) 
 

- อาจารยOผูJสอนควรจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนใหJผูJเรียน
สามารถพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหOอย4างเปQนระบบ มีเหตุมี
ผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรO 
- ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชJโจทยOปgญหาเปQนตัวกระตุJน
ใหJนักศึกษาเกิดความตJองการจะ
ใฝhหา ความรูJเพ่ือมาแกJโจทยO
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มาตรฐานผลการเรียนรู< 
สรุปข<อคิดเห็นของผู<สอน 

และข<อมูลปBอนกลับจากแหลFง
ตFาง ๆ 

แนวทางแก<ไขปรับปรุง 

ปgญหา กระตุJนใหJผูJเรียนทำงาน
เปQนกลุ4ม สืบคJนและสรJางองคO
ความรูJโดยใชJเทคโนโลยี 
สารสนเทศ แลกเปล่ียนเรียนรูJ
ร4วมกันผ4านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรOท่ีมีการปฏิสัมพันธO
ระหว4างอาจารยOกับ นักศึกษา
และนักศึกษากับนักศึกษา 
- ควรเขJมงวดกับการใหJคะแนน
ในรายวิชาเคมี 1 และวิชาเคมี 2 
เน่ืองจากนักศึกษามีความรูJใน
รายวิชา ดังกล4าวไม4เพียงพอท่ีจะ
นำมาใชJในการคิดวิเคราะหOและ
แกJโจทยOปgญหาในวิชาเคมี
วิเคราะหO 1 ไดJ 
- กรรมการหลักสูตรและอาจารยO
ผูJสอนเพ่ิมคาบพิเศษเพ่ือใหJ
คำปรึกษาในการเรียนหาก
นักศึกษาตJองการ  และหาก
จำเปQนอาจารยOผูJสอนจะสอน
เสริมในรายวิชา 

ทักษะทางปgญญา - ควรใหJนักศึกษาออกไปศึกษา
นอกสถานท่ีจริงหรือใชJวีดีทัศนO
ประกอบการ เร ี ยนการสอน
เพ ิ ่มข ึ ้น เพ ื ่ อให J เร ียนร ู J จาก
ประสบการณOจริง 
- ควรเพิ ่มความสามารถในการ
คิดวิเคราะหOและแกJปgญหาอย4างมี
ระบบ 

- เพิ ่มการเร ียนการสอนแบบ
ปgญหาพิเศษ ปฏิบัติการณOจาก
สถ านก า รณ O จ ร ิ ง  แ ล ะก า ร
มอบหมายงานในคิดวิเคราะหO 
พรJอมอภิปรายและนำเสนอ 
- จัดกิจกรรมกลุ4ม พรJอมอภิปราย
และนำเสนอ 
- ใหJนักศึกษาออกไปศึกษานอก
ส ถ า น ท่ี จ ร ิ ง เ ร ี ย น ร ู J จ า ก
ประสบการณOจริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู< 
สรุปข<อคิดเห็นของผู<สอน 

และข<อมูลปBอนกลับจากแหลFง
ตFาง ๆ 

แนวทางแก<ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธOระหว4างบุคล
และความรับผิดชอบ 

น ั กศ ึ กษ าหลายคนม ี ค ว าม
รับผิดชอบ และแสดงภาวะความ
เปQนผู Jนำ สามารถประสานงาน
กับอาจารยOผูJสอน  เจJาหนJาที่ รุ4น
พ่ี รุ4นนJองหรือคนอ่ืนๆไดJ 
หากเปQนงานที่จำนวนนักศึกษา
ในกลุ 4มมาก จะพบว4านักศึกษา
บางส4วน ขาดความรับผิดชอบ
เม ื ่อต Jองทำงานเป Qนกล ุ 4ม ไม4
สามารถแบ4งหนJาท่ีไดJ 

-  พยายามมอบหมายงานใหJ
จำนวนนักศึกษาต4อกลุ4ม ไม4มาก
เก ินไปเพื ่อกระจายหนJาที ่ ใหJ
เหมาะสม 
- ใหJนักศึกษาเขJาร4วมกิจกรรม
เสริมสรJางความสามัคคี เช4น กีฬา 
กิจกรรมพี่นJองสัมพันธO ที่จัดโดย
ฝhายพัฒนานักศึกษาของคณะ
ว ิทยาศาสตร Oและเทคโนโลยี 
รวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาส4วนใหญ4ใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารไดJดี แต4
มีปgญหาในการเลือกใชJคำสำคัญ
ในการสืบคJนขJอมูล  และยังคงมี
ป g ญ ห า ใ น ก า ร ใ ช J ภ า ษ า ท้ั ง 
ภาษาอ ั งกฤษและภาษาไทย 
นักศึกษาที่มาเรียนบางส4วนไม4มี
ทักษะในการคำนวณ จึงใชJเวลา
สอนมากกว4าท่ีกำหนด 

-ใช Jตำราภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
- มีการฝWกฝนใหJใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช4น ในวิชาสัมมนา 
- ใ ช J ก ลย ุ ท ธก า รสอนท ี ่ ใ หJ  
น ักศ ึกษาศ ึกษาค Jนคว Jาด Jวย
ตนเอง จัดทำเปQนรายงานและ
นำเสนอหนJาชั้นเรียน ในรายวิชา
ท่ีเหมาะสม 
-  ส 4 ง เสร ิมให Jม ี การนำเสนอ
ผลงานวิจัยภาคนอกทั้งในระดับ 
คณะ และระดับชาติ เพ ื ่อใหJ
น ักศ ึกษาได Jเก ิดกระบวนการ
เรียนรูJทักษะการสื่อสาร การใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และยัง
เปQนกระกระตุJนทางบวก 
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8. การปฐมนิเทศอาจารย3ใหมF 
การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี ¨ ไมUมี þ 
 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
- 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย3ท่ีเข<ารFวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
- 

 8.3 หากไมFมีการจัดปฐมนิเทศ ให<แสดงเหตุผลท่ีไมFได<ดำเนินการ  
- 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข0าร2วม 
จำนวนผู0เข0าร2วม 

สรุปข0อคิดเห็นและประโยชนDท่ีผู0เข0าร2วมกิจกรรมได0รับ 
อาจารยD บุคลากรสายสนับสนุน 

การตรวจสอบและบังคับใช2กฎหมายด2านการ
จัดการน้ำเสียกับแหล=งกำเนิดมลพิษ   
25 กุมภาพันธG 2564   สำนักงานส่ิงแวดล2อมภาค
ท่ี 16 ณ โรงแรมลี การGเดนสG พลาซ=า อ.หาดใหญ= 
จ.สงขลา 

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษG 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 

 ทราบการตรวจสอบและกระบวนการบังคับใช2กฎหมายด2านการ
จัดการน้ำเสียกับแหล=งกำเนิดมลพิษ เพื่อนำมาปรับใช2กับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 16-17 กุมภาพันธG 
2564 กรมวิทยาศาสตรGบริการ/ Online - Zoom 

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ 

 เรียนรู 2กระบวนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เพ่ือนำมาใช2ในการปรับปรุงห2องปฏิบัติการให2ได2ตาม
มาตรฐานการใช2ในเรียนการเรียนสอน และการวิจัย  

หลักสูตรข2อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 
30-31 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตรGบริการ/ 
Online - Zoom 

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ 
อ.นัดดา  โปดำ 

 ทราบข2อกำหนด ISO/IEC 17025 เรียนรู 2และฝoกปฏิบัติการจัดทำ
ห2องปฏิบัติการตามข2อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017  เพื่อนำมาใช2
ในการเรียนการสอน การวิจัย และการปรับปรุงห2องปฏิบัติการให2ได2
ตามมาตรฐาน 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข0าร2วม 
จำนวนผู0เข0าร2วม 

สรุปข0อคิดเห็นและประโยชนDท่ีผู0เข0าร2วมกิจกรรมได0รับ 
อาจารยD บุคลากรสายสนับสนุน 

การตรวจสอบความใช2ได2ของวิธีทางเคมี ครั้งที่ 2 
13-14 พฤษภาคม 2564 กรมว ิทยาศาสตรG
บริการ/ Online -Zoom 

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ 
อ.นัดดา  โปดำ 

 เข2าใจกระบวนการตรวจสอบความใช2ได2ของวิธีทางเคมีเพื่อนำมาใช2ใน
การการเรียนการสอน และการวิจัย 

หลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะหGทดสอบ ครั้งท่ี 
2 24-25 พฤษภาคม 2564 กรมวิทยาศาสตรG
บริการ/ Online -Zoom 

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ 
อ.นัดดา  โปดำ 

 เข2าใจกระบวนการตรวจสอบความใช2ได2ของวิธีทางเคมีเพื่อนำมาใช2ใน
การการเรียนการสอน และการวิจัย 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑG (LCA) 2-4 
ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห=งอนาคต 
(NSTDA) ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปารGค กรุงเทพฯ 

อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู2รอบ  เรียนรู 2และฝoกปฏิบัติการประเมินจักรชีวิตของผลิตภัณฑG เพ่ือ
นำมาใช2ในการเรียนการสอน และการวิจัย 

การประเมินวัฏจักรคารGบอนฟุตพรินตGของผลิตภัณฑG 
(CFP) 2-4 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห=ง
อนาคต (NSTDA) ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปารGค กรุงเทพฯ 

อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู2รอบ  เรียนรู2และฝoกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรคารGบอนฟุตพรินตGของ
ผลิตภัณฑGเพ่ือนำมาใช2ในการเรียนการสอน และการวิจัย 

หลักสูตรผู2จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation 
Manager: CIM)  ณ  อ ุ ท ย า น ว ิ ท ย า ศ า ส ต รG  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรG 11-12, 18-19, 25-26 

อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู2รอบ  ได2ทักษะในการนำงานวิจัยไปใช2ประโยชนGในเชิงพาณิชยG 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข0าร2วม 
จำนวนผู0เข0าร2วม 

สรุปข0อคิดเห็นและประโยชนDท่ีผู0เข0าร2วมกิจกรรมได0รับ 
อาจารยD บุคลากรสายสนับสนุน 

มีนาคม 2564 1-2, 8-9, 21-23, 29-30 เมษายน 2564 
6-7 มิถุนายน 2563 
การควบคุมดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับ
หน=วยงานราชการ องคGกรปกครองส=วนท2องถิ่นและ
ภาคเอกชนในลุ=มน้ำทะเลสาบสงขลา 

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร  เข2าใจและสามารถพัฒนาการควบคุมดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ทิ ้งสำหรับหน=วยงานราชการ องคGกรปกครองส=วนท2องถิ ่นและ
ภาคเอกชนในลุ=มน้ำทะเลสาบสงขลา 

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช2กฎหมาย
สิ่งแวดล2อม สถานที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด2าน
ส่ิงแวดล2อม จังหวัดปทุมธานี 

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร  พัฒนาองคGความรู 2การเพิ ่มประสิทธิภาพการบังคับใช2กฎหมาย
ส่ิงแวดล2อม 

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสำรวจและจัดทำ
ประกาศย=านชุมชนเก=าเปãนมรดกจังหวัด 

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร  พัฒนาองคGความรู2ขับเคลื่อนและผลักดันกระบวนการสำรวจและ
จัดทำประกาศย=านชุมชนเก=าเปãนมรดกจังหวัดของหน=วยอนุรักษG
ส่ิงแวดล2อมธรรมชาติและศิลปกรรมท2องถ่ินจังหวัดสงขลา 

อบรมออนไลนGงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หลักสูตร Video Screen Recorder 
and OBS Studio 

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร  พ ัฒนาองค Gความรู2  การใช2  Video Screen Recorder and OBS 
Studio 

โครงการอบรมเช ิ งปฏ ิ บ ั ต ิ การ "Office 365 
Upskill/Reskill" รุ=นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 

 นางสุรัตนา  เพชรจำรัส 
น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล 

มีความรู2ความเข2าใจเกี่ยวกับการใช2 Cloud ดีต=อองคGกรอย=างไร 
การแนะนำชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 ให2บริการบน



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 105 
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข0าร2วม 
จำนวนผู0เข0าร2วม 

สรุปข0อคิดเห็นและประโยชนDท่ีผู0เข0าร2วมกิจกรรมได0รับ 
อาจารยD บุคลากรสายสนับสนุน 

ณ ห2องปฏิบัติการ 206 ศูนยGภาษาและคอมพิวเตอรG 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระบบ Cloud การใช2งานระบบ Exchange E-mail การใช2งาน
ปฏิทินออนไลนG (Calendar) การฝoกปฏิบัติใช2ชุด Office 365 
หัวข2อ Word, Excel, PowerPoint เพื่อนำไปประยุกตGใช2ในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะหGการ
ถดถอย” และการวิเคราะหGสถิติไคสแควรG (Chi-
Square Test) วันที ่ 27 และ 29 ตุลาคม 2563 ณ 
ผ=านระบบออนไลนG 

 นางสุรัตนา  เพชรจำรัส 
น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล 

มีความรู2ความเข2าใจเกี่ยวกับวิเคราะหGข2อมูลในงานวิจัยต=าง ๆ 
และได2นำไปประยุกตGใช2ในการปฏิบัติงาน เช=น การสรุปโครงการ
อบรมต=าง ๆ 
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องค$ประกอบท่ี 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู<เรียน 
ตัวบ>งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ>งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
  :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข<อมูล  :  ปYการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที ่หลักสูตรไดGดำเนินการตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข<อมูลที่ใช<ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค$ของ
หลักสูตร 
ประเด็นเปaาหมาย :  

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และมคอ.2 
ผลการดำเนินงาน :   
• มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื ่อใชGเปXนแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตYอไปน้ี 

1. ศึกษาความตGองการของสถานประกอบการหรือผูGใชGบัณฑิต ศิษย\เกYาและศิษย\ป]จจุบัน 
และความคิดเห็นของผูGทรงคุณวุฒิทางดGานวิทยาศาสตร\สิ ่งแวดลGอม มีตYอการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม ผYานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ\ 
และ มคอ.7 เพ่ือนำผลการประเมินท่ีไดGมาใชGในการรYางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารYวมกันกับคณะในการจัดทำโครงสรGางหลักสูตรท่ี 
ตามมาตรฐานเกณฑ\มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม) 

3. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอน รYวมกันทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคลGองของคำอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\
สิ่งแวดลGอม ไดGพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหGนักศึกษาไดGรับประโยชน\ทั้งทางดGานความรูGและ
การนำไปใชGประโยชน\ในการฝfกประสบการณ\วิชาชีพ และการทำงานในลำดับตYอไป 

4. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGจัดใหGมีการวิพากษ\หลักสูตร โดยเชิญผูGทรงคุณวุฒิผูGที่มี
ความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร\เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพ
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หลักสูตรโดยรวม และใหGขGอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบ
รวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนYวยกิต 

5. เม่ือเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงย่ืนตYอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหGความเห็นชอบ 
6. ยื ่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื ่อรับรองหลักสูตรและเริ ่มรับ

นักศึกษา 
อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม

รายละเอียด ดังนี้  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอนรYวมทบทวนความชัดเจนและ
ความสอดคลGองของคำอธิบายรายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขGอเสนอแนะ แลGวนำไปสูY
การปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหGนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผYานการประเมินจึงนำไปใชGตYอไป  
หากไมYผYานตGองพิจารณาปรับปรุงใหมY  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตYเริ ่มตGนจนสิ้นสุด
กระบวนการโดยมีเปjาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหGมีความทันสมัย มีความลุYมลึกและมี
เนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวYาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมYมี
การปรับระบบและกลไก 

      หลักสูตรใชGระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สำหรับพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตร ดังแผนภาพตYอไปน้ี 

ภาพท่ี 5.1-1  ระบบกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดGแตYงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (คำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ที่ 38/2563) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\
สิ่งแวดลGอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ใหGสอดคลGองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแหYงชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร\ชาติระยะ 20 ปB ตลอดจน
การสนับสนุนใหGเก ิดการพัฒนาประเทศตามเปjาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals (SDGs) ขององค\การสหประชาชาติ โดยทำใหGหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลGองกับความตGองการของตลาดแรงงาน และความตGองการของประเทศ เกี่ยวกับการสรGาง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อยYางเปXนมิตรกับสิ่งแวดลGอม และปรัชญาของหลักสูตร 
“เนGนคุณธรรม นำส่ิงแวดลGอมกGาวหนGา เพ่ือพัฒนาทGองถ่ิน” จึงไดGปรับเปล่ียนหลักสูตรเปXนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 โดยมี
ข้ันตอนการปรับปรุง ดังน้ี 

1. ศึกษาความตGองการใชGบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ กลุYมผูGใชGบัณฑิต (22 คน) กลุYมผูGทรงคุณวุฒิ 
(15 คน) ศึกษาความตGองการของกลุYมศิษย\เกYา (11 คน) และกลุYมศิษย\ป]จจุบัน (44 คน) ที่มีตYอการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินที่ไดGมาใชGในการรYางหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยจัดทำเปXน
การวิจัยหลักสูตร ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 

1) กลุYมผูGใชGบัณฑิต ผูGทรงคุณวุฒิ ศิษย\เกYาและศิษย\ป]จจุบัน มีความตGองการคุณลักษณะ
อันดับแรก คือ ดGานคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด รองลงมากลุYมผูGใชGบัณฑิตและศิษย\ป]จจุบัน 
ตGองการดGานทักษะความสัมพันธ\ระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ ขณะที่กลุYมผูGทรงคุณวุฒิและ
ศิษย\เกYา ตGองการดGานทักษะทางป]ญญาและดGานความรูG ตามลำดับ 

2) ทักษะหรือสมรรถนะท่ีกลุYมผูGใชGบัณฑิต ผูGทรงคุณวุฒิ และศิษย\เกYา คิดวYาควรพัฒนาใหG
ผูGเรียนในหลักสูตรมากที่สุด คือ ทักษะการวิเคราะห\และการแกGป]ญหา ขณะท่ีศิษย\ป]จจุบันคิดวYา
ทักษะหรือสมรรถนะที่ควรพัฒนาใหGผูGเรียนในหลักสูตรฯ มากที่สุด คือ ทักษะการปฏิบัติงานใน
หGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร\และงานทางภาคสนาม 

3) กลุYมผูGใชGบัณฑิตคิดวYาการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมคิดเปXนรGอยละ 95 
และมีความตGองการรับบัณฑิตในสาขานี้เขGาปฏิบัติงานคิดเปXนรGอยละ 86 ผูGใชGบัณฑิตทั้งหมด (รGอย
ละ 100) คาดวYาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีงานทำ เนื่องจากประเด็นทางดGานสิ่งแวดลGอมเปXน
ประเด็นท่ีกําลังไดGรับความสนใจ และงานทางดGานส่ิงแวดลGอมเปXนท่ีตGองการของตลาดแรงงาน   

4) ผู GทรงคุณวุฒิรGอยละ 100 มีความเห็นวYาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม มีความสำคัญและจําเปXนที่จะเปÇดสอน ทั้งน้ีควรเนGนความรูGพื้นฐานดGาน
สิ่งแวดลGอมใหGครบทุกดGาน และเพิ่มเติมเนื้อหาในดGานสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เนGนศาสตร\ดGานนวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดลGอม เนGนรายวิชาที่มี
การปฏิบัติและนําไปใชGไดGจริงในหนYวยงาน ควรใหGเลือกวิชาเลือกโดยอิสระ แตYใหGขGอมูลวYาวิชาเลือก
แตYละวิชารวมกับวิชาบังคับแลGวจะสอดคลGองกับอาชีพใดไดGบGาง (เทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือวิชาชีพควบคุมตYาง ๆ เปXนตGน) 

5) กลุYมศิษย\เกYาและศิษย\ป]จจุบันไดGใหGความคิดเห็นตYอการพัฒนาหลักสูตรฯ ในดGาน
ความเหมาะสมของโครงสรGางรายวิชา โดยคิดวYามีความเหมาะสมดีแลGว ดGานปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน ศิษย\เกYามีความเห็นวYาควรเนGนการปฏิบัติใหGมากกวYาทฤษฎี เนGนคิดวิเคราะห\
สังเคราะห\และแกGไขป]ญหา ทั้งในหGองเรียนและสถานการณ\จริงภายนอก เพิ่มการทัศนศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวขGองกับสิ่งแวดลGอม ศิษย\ป]จจุบันมีความเห็นวYาควรเนGนปฏิบัติหนGางานจริงมากกวYาสอนใน
หGองเรียนเชYนกัน โดยควรใหGมีการลงพ้ืนท่ีอยYางสม่ำเสมอ 

2. อาจารย\ประจำหลักสูตรพิจารณารYวมกันกับคณะในการจัดทำโครงสรGางหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ ่งแวดลGอม ตามมาตรฐานของหลักสูตร มคอ.1 
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีสิ่งแวดลGอม พ.ศ. 2559) 
จะตGองเรียนท้ังหมดไมYนGอยกวYา 134 หนYวยกิต โดยแบYงเปXน   

- หมวดการศึกษาทั่วไป ไมYนGอยกวYา 30 หนYวยกิต โดยผYานการวิพากษ\รายวิชาจาก
สำนักสYงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและไดGกำหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัต
ลักษณ\ของมหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะดGาน ไมYนGอยกวYา 90 หนYวยกิต โดยแบYงเปXน วิชาวิทยาศาสตร\
พื้นฐาน ไมYนGอยกวYา 41 หนYวยกิต วิชาเฉพาะดGานบังคับ ไมYนGอยกวYา 37 หนYวยกิต และวิชาเลือก
เฉพาะดGาน ไมYนGอยกวYา 12 หนYวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไมYนGอยกวYา 6 หนYวยกิต 
- หมวดวิชาประสบการณ\ภาคสนาม ไมYนGอยกวYา 8 หนYวยกิต 

3. อาจารย\ประจำหลักสูตรและอาจารย\ผู GสอนรYวมกันทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคลGองของคำอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\
สิ่งแวดลGอม ไดGพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหGนักศึกษาไดGรับประโยชน\ทั้งทางดGานความรูGและ
การนำไปใชGประโยชน\ในการฝfกประสบการณ\วิชาชีพ และการทำงานในลำดับตYอไป  

4. อาจารย\ประจำหลักสูตรไดGจัดโครงการวิพากษ\หลักสูตร โดยเชิญผูGทรงคุณวุฒิผูGที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร\ดGานวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยรวม และใหGขGอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบ
รวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนYวยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตYอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหGความเห็นชอบ (เพิ่มเติม
กระบวนการจากสำนักสYงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ยื ่นสำนักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตร ไดGพิจารณารับทราบการใหGความเห็นชอบหลักสูตร และไดG
เปÇดรับนักศึกษาเขGามาศึกษาในปBการศึกษา 1/2564 

• มีการประเมินกระบวนการ 

เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตYละภาคการศึกษา อาจารย\ผูGสอนซึ่งไดGสอนตามคำอธิบายรายวิชา
ที่กำหนดแลGว จะตGองจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
เพื่อที่จะไดGวัดผลการเรียนรูGและความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนำผลการทวนสอบที่ไดG
ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดGดำเนินการ ทำ
การประเมินผลโดยรYวมกันวิเคราะห\ป]ญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร เชYน หลักสูตรไดGจัด
ประชาสัมพันธ\หลักสูตรรYวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย แตYในการรับนักศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจ
สมัครเขGาเรียนนGอยกวYาจำนวนที่ระบุไวGในแผนรับเขGา ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจึงพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการโดยกำหนดใหGมีแผนการประชาสัมพันธ\เชิงรุกรYวมกับคณะ พรGอมกับรับสมัคร
นอกสถานที่ตามโรงเรียนที่ไปจัดโครงการ และประชาสัมพันธ\หลักสูตรและการรับสมัครรYวมกับ
มหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

คณะกรรมการหลักสูตรนำขGอสรุปที่ไดGจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
มาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตาม
หลักสูตรปรับปรุงในปBการศึกษา 2564  

เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวYา รายวิชาเคมีวิเคราะห\ 1 นักศึกษาสYวนใหญYสอบ
ตก และมีการถอนรายวิชา อาจารย\ประจำหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอนจึงมีการปรึกษาหารือรYวมกัน 
เพ่ือหาทางแกGไขป]ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยพบวYาป]ญหาสYวนใหญYเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทำใหGคะแนนสอบต่ำ ซึ่งแกGไขไดGโดย ใหGนักศึกษาที่มีป]ญหา 
เขGาพบอาจารย\ผูGสอน เพื่อใหGอาจารย\ผูGสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทำแบบฝfกหัดเพื่อใหGเกิด
ความเขGาใจมากข้ึน ท้ังน้ีตัวของนักศึกษาเอง ตGองเพ่ิมความขยัน และหม่ันหาความรูGเพ่ิมเติมใหGมาก
ข้ึนดGวย 

2. ความรูGพื้นฐานของนักศึกษาคYอนขGางอYอน ป]ญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรูGกYอนเขGาเรียน
ในระดับอุดมศึกษาคYอนขGางอYอน ทำใหGเรียนไมYทันเพื่อน และไมYสามารถสรGางความรูGตYอยอดไดG 
วิธีแกGไขคือ อาจารย\ผูGสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหGนักศึกษามีความรูGพื้นฐานที่เทYาเทียมกัน และ
สามารถเรียนรูGเร่ืองราวตYาง ๆ ไปพรGอม ๆ กันไดG 
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3. เมื่อนักศึกษาไมYสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กำหนด ตGองแนะนำใหGนักศึกษารีบ
ลงทะเบียนรายวิชาที่ตกคGางใหGเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสYวนใหญYตGองเรียนตYอเนื่องกัน หากตกคGาง
รายวิชาใดไวG ก็ไมYสามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปไดG สYงผลใหGจบการศึกษาลYาชGา 

4. นักศึกษาขาดการทบทวนเนื้อหาที่เรียนผYานมา ซึ่งผูGสอนสังเกตจากการตอบคำถามในช้ัน
เรียน 

 นอกจากนี้ ไดGนำผลการประเมินอาจารย\ของนักศึกษามาพิจารณา เพื ่อแกGไขตามผล
ประเมิน รวมถึงขGอเสนอแนะตYางๆ ตามความเหมาะสม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม ไดGรับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/256326 กันยายน 2563 ใหGเปÇดรับนักศึกษาในปB
การศึกษา 1/2564 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2  

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 38/2563 เรื ่องแตYงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
วิทยากร เจGาหนGาท่ีปฏิบัติงานในโครงการ และผูGเขGารYวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.1.1-2 มคอ.2 
5.1.1-3 รายนามผูGทรงคุณวุฒิ 
5.1.1-4 รายงานการประชุม 

 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให<ทันสมัยตามความก<าวหน<าในศาสตร$สาขาน้ันๆ 
ประเด็นเปaาหมาย :  
   1. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหGทันสมัยกGาวทันความกGาวหนGาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 
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ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก  

1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ\ดGานสิ่งแวดลGอม ป]ญหาสิ่งแวดลGอม ศาสตร\ที่จำเปXนสำหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน 
นวัตกรรม มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของปBท่ีผYานมา 

2. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอน ทบทวนรายวิชา ออกแบบรายวิชา 
สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรูGใหGทันสมัย 

3. อาจารย\ผูGรับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการ
เรียนการสอนใหGเปXนไปตามแผน 
 การปรับปรุงหลักสูตรใหGทันสมัยตามความกGาวหนGาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีน้ัน จัดทำ
ขึ้นทุก ๆ 5 ปB และในระหวYางการดำเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณาปรับปรุงสาระของ
รายวิชาใหGมีความทันสมัยตามความกGาวหนGาในศาสตร\ทางดGานวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรไดGมุYงพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหGทันสมัย โดยมีการดำเนินงาน ดังน้ี 
1. หลักสูตรไดGมอบหมายใหGอาจารย\ผูGสอนในรายวิชาตYาง ๆ รายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือนำขGอมูลมาใชGในการปรับปรุงรายวิชาตYอไป 
2. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอน ประชุมรYวมกัน เพื่อนำขGอเสนอแนะไป

ปรับปรุง ปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหาในรายวิชา และ/หรือเปÇดวิชาเลือกใหมY ๆ  
3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
4. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย\ผูGสอนเพื่อนำผลจาก มคอ.5 ของปB

ที่ผYานมามาเปXนขGอมูลในการจัดทำ มคอ.3 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมใหGสอดคลGองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูG (curriculum mapping) 

5. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจตYอรายวิชา 
และจัดทำ มคอ.7 เปXนขGอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตYอไป 

การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหวYางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ัน 
หลักสูตรไดGดำเนินการตามแผนของการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรท่ีไดGวางไวG ดังน้ี 

1. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรYวมกันเพื่อพิจารณากำหนดผูGสอนใหGตรงกับรายวิชา
ตามความถนัดของอาจารย\ผูGสอนแตYละคน และดำเนินการจัดสYงรายชื่อผูGสอน เพื่อใหGมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

2. อาจารย\ผู GรับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรูG 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยกำหนดใหGอาจารย\ผู Gสอนกำหนดเนื ้อหาในรายวิชาใหGสอดคลGองกับ
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คำอธิบายรายวิชา รวมถึงกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร 
• มีการประเมินกระบวนการ 

ผลจาการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564  มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

1. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลGอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปXนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 โดยมีจำนวนหนYวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดิม จาก 133 หนYวยกิต เปXน 134 หนYวยกิต รายละเอียดการเปรียบเทียบ
โครงสรGางหลักสูตรดังตาราง 

 

2. มีการนำผลจาการวิพากษ\หลักสูตร และจากการทำวิจัยการศึกษาความเปXนไปไดGในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  มาพิจารณารYวมกันในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเนGนคุณลักษณะ ทักษะหรือ
สมรรถนะ ตามความตGองการของผลการวิจัยกลุYมผูGใชGบัณฑิต ผูGทรงคุณวุฒิ ศิษย\เกYาและศิษย\
ป]จจุบัน การปรับคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มเนื้อหาวิชาดGานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเนGน
ศาสตร\ดGานนวัตกรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาใหGทันสมัยดังรายละเอียด
ใน มคอ.2 สอดคลGองกับสถานการณ\สิ่งแวดลGอมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเพิ่มรายวิชาใหมY เชYน 
นวัตกรรมดGานส่ิงแวดลGอม และการจัดการส่ิงแวดลGอมเมือง เปXนตGน  

 3. มีการพิจารณาเปล่ียนแปลงและปรับปรุงรายวิชา โดยสรุปดังน้ี 
- การยกเลิกรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ประกอบดGวย ชีววิทยาพื้นฐาน, ปฏิบัติการ

ชีววิทยาพ้ืนฐาน และแคลคูลัส 1 
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- การเพิ่มรายวิชาใหมY จำนวน 13 รายวิชา ประกอบดGวย นวัตกรรมดGานสิ่งแวดลGอม, 
การจัดการส่ิงแวดลGอมเมือง, ชีววิทยา 1, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, ชีววิทยา 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 2, 
คณิตศาสตร\พ้ืนฐาน, แคลคูลัสเบ้ืองตGน, เคมีอินทรีย\พ้ืนฐาน, ปฏิบัติการเคมีอินทรีย\พ้ืนฐาน, ชีวเคมี
พ้ืนฐาน และ ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  

- การควบรวมรายวิชา จำนวน 6 รายวิชา ประกอบดGวย  
   (1) เทคโนโลยีสิ ่งแวดลGอม (ควบรวมจากรายวิชา การประเมินวัฏจักรชีวิตทาง

ส่ิงแวดลGอม และเทคโนโลยีสะอาด) 
   (2) การจัดการสิ่งแวดลGอม (ควบรวมจากรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลGอม, มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลGอม, เศรษฐศาสตร\ส่ิงแวดลGอม และกฎหมายส่ิงแวดลGอม) 
   (3) การจัดการมูลฝอย (ควบรวมจากรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการ

ขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ) 
   (4) ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม (ควบรวมจากรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม และสัมมนาทางวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม)  
   (5) ภูมิป]ญญาทGองถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดลGอม (ควบรวมจากรายวิชาภูมิป]ญญา

ทGองถ่ินเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลGอม และส่ิงแวดลGอมกับการพัฒนาทGองถ่ิน) 
   (6) มลพิษทางอากาศและเสียง (ควบรวมจากรายวิชามลพิษทางอากาศ และมลพิษ

ทางเสียงและความส่ันสะเทือน) 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรนำระบบการปรับปรุงสาระของแตYละรายวิชาใหGมีความทันสมัยตามความกGาวหนGา
ในศาสตร\ของวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม เพ่ือเปXนขGอมูลสูYการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  
(รายละเอียดประเด็นเปjาหมาย) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 มคอ.2 
5.1.2-2 รายงานการประชุม 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปaาหมาย ปY 2562 ปY 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 116 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู<สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ>งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
  :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข<อมูล  :  ปYการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดGดำเนินการ
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
5.2.1 การกำหนดผู<สอน 
ประเด็นเปaาหมาย :  

1. กำหนดอาจารย\ผูGสอนไดGเหมาะสมกับอาจารย\ผูGสอนทุกรายวิชา 
2. อาจารย\ผูGสอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ไดGอยYางครบถGวน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตYออาจารย\ผูGสอน มีคYาเฉล่ียไมYนGอยกวYา 4.00  
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ผลการดำเนินงาน :  

ภาพท่ี 5.2-1 การกำหนดผูGสอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรูG 

การกำหนดผู้สอน และการจัดการ
เรยีนการสอน 

กำหนดผู้สอน 
และภาระหน้าท่ี
ของอาจารย ์

ประชุมกำหนด
ผู้สอนกรรมการ
หลักสูตร&
โปรแกรมวชิา 

สนส. ส่งรายวิชาท่ี
เปิดสอน 

ประชุมวางแผน
บริหารหลักสูตร 

 ภาระ
งาน 

 ตารางสอน
และ

ภาระหน้าที่

เกณฑ ์
- ผู้สอนมคีวามรู้
และความชำนาญ

สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

-การประเมนิ

แก้ไข 

กำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ 

สนส.&หลักสูตร
กำหนด 

ให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.

กรณี
ผูส้อน 1 
คน 

กรณผีูส้อน
มากกวา่ 1 
คน 

ผูส้อน
จัดทำมคอ. 
3,4 

ประชุมผูส้อน
ร่วมเพื่อ
จัดทำมคอ. 

 

 กรรมการ
หลักสูตร แก้ไข 

เกณฑ ์
- มคอ. 2 และการพัฒนาผลการเรยีนรู้
ท้ัง 5 ด้าน 
- มคอ 5 และรายงานทวนสอบฯ (ปีท่ี
ผ่านมา)  

อาจารย์ผู้สอน Upload 
มคอ. 3,4  

อาจารย์ผู้สอนชี้แจง 
ทำความเข้าใจ

แผนการเรียน และ
เกณฑ์การ

ประเมินผลกับ

ประเมนิการจัดการ
เรยีน 

การสอนและ

แก้ไข 

ผูส้อนทวนสอบ 
-รายงานการทวน
สอบแผนการ
ดำเนนิงานตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
-มคอ.5, 6  

ทวนสอบ
ปลายภาค 

อาจารย์
ผู้สอน
Upload 

แก้ไ
ข 

 

ใช้เป็นข้อมูล
ในการทำ 
มคอ 3,4 ปี

สำรวจความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของ นศ. และ
อาจารย์ 

กรรมการ
หลักสูตรจัดทำ 

มคอ.7 

  
กระบวนการ
พัฒนา

หลักสูตรใหม่ 

-พัฒนา
รายวชิาในรา่ง
หลักสูตรใหม ่
รวมกับวจิัย

ทวนสอบระหว่าง
ภาค 

ผูส้อนสง่ สอบข้อกลาง
ภาค ปลายภาคเรียน 

และเกรด 

 

 
กรรมการ
หลักสูตร และ
โปรแกรมวชิา 

 กรรมการ
หลักสูตร และ
โปรแกรมวชิา 
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• มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรไดGกำหนดและดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูGสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนภาพขGางตGนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สYงรายวิชาที่เปÇดสอนในปBการศึกษา 2563 มายัง
คณะ และคณะจัดสYงใหGหลักสูตร 

2. หลักสูตรไดGประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนรYวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน 
จัดอาจารย\ผูGสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรYวมกันศึกษาวิเคราะห\รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค\ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และกำหนด
คุณสมบัติ ความรูGความสามารถ ของผูGสอนที่สอดคลGองกับแตYละรายวิชา พรGอมทั้งพิจารณารYวมกัน
ถึงตำแหนYงทางวิชาการ ประสบการณ\ ผลงานวิชาการของผูGสอน ผลการประเมินของนักศึกษา และ
ภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นำมาจัดตามคุณสมบัติผูGสอนและวางแผนจัดผูGสอนใหGเหมาะสมใน
แตYละรายวิชา  

3. หลักสูตรดำเนินการจัดสYงรายชื่ออาจารย\ผูGสอนไปยัง สนส. ผYานคณะ เพื่อใหGดำเนินการ
จัดตารางเรียนสำหรับนักศึกษา และตารางสอนสำหรับอาจารย\ผูGสอนตYอไป 

4. สนส.ดำเนินการ และเปÇดระบบเพื ่อใหGนักศึกษาลงทะเบียน สYวนการจัดระบบ
กระบวนการเรียนการสอน อาจารย\ผู GรับผิดชอบหลักสูตรไดGประชุมปรึกษาหารือและทบทวน
ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตYการเตรียมการ จัดทำเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนดเน้ือหา
สาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชGกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชGวิธีการสอนใหมYๆ ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชGสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การ
วิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูYการเรียนการสอน และนำไปชี้แจงทำความเขGาใจกับ
ผูGสอนในหลักสูตรตYอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหGมีการทวนสอบของอาจารย\ผูGสอนในแตYละรายวิชา
ท่ีไดGมีการจัดการเรียนการสอน 

• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรไดGประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนรYวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน 
จัดอาจารย\ผู Gสอน ตามคุณสมบัติ ความรู Gความสามารถ ประสบการณ\ของอาจารย\ผู Gสอนท่ี
สอดคลGองกับแตYละรายวิชา โดยแบYงเปXน 2 กรณี 

- รายวิชาท่ีกำหนดผูGสอน 1 คน 
- รายวิชาที่กำหนดผูGสอนมากกวYา 1 คน เพื่อใหGนักศึกษาไดGเรียนจากผูGสอนที่มีความ

ชำนาญหลากหลาย และมีโอกาสไดGรับการพัฒนามุมมอง หรือความคิดจากผูGสอนท่ี
หลากหลายท้ังความรูGและประสบการณ\ 
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นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาภาระงานอื่นๆ เพื่อประกอบการกำหนดอาจารย\ผูGสอน เชYน 
ตำแหนYงทางการบริหารของอาจารย\ผูGสอน 

2. ประธานหลักสูตรจัดสYงภาระงานสอนท่ีพิจารณาแลGวใหGกับคณะ และสนส.  
3. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGสอนทุกคน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

ตามการปรับปรุงระบบและกลไก และกําหนดใหGอาจารย\ผูGสอนจัดสYงใหGกับหลักสูตรกYอนเปÇดภาค
การศึกษา 1 สัปดาห\ และกําหนดใหGอาจารย\ผูGสอนแจGงรายละเอียดใหGนักศึกษาทราบในสัปดาห\แรก
ของการเรียนการสอน ซ่ึงทุกรายวิชาอาจารย\ผูGสอนไดGจัดสYง ใหGกับหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

4. หลักสูตรกําหนดใหGอาจารย\ผูGสอนแจGงนักศึกษาใหGประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตYอ
อาจารย\ผูGสอนทุกรายวิชาทุกภาค การศึกษา กYอนการสอบปลายภาคของทุกภาคการศึกษา จาก
แบบประเมินออนไลน\ของมหาวิทยาลัย  

5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย\ผูGสอนทุกคน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
การกำหนดอาจารย\ผูGสอนในภาคการศึกษาและปBการศึกษาถัดไป  

• มีการประเมินกระบวนการ 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแตYละ
กลุYม แตYละวิชาไดGประเมินการสอนของผูGสอนโดยออนไลน\ผYานระบบของสำนักสYงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเขGาใจดGานการเรียนแกYนักศึกษา ความรูG
ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหGผูGเรียนคิดและแกGป]ญหา การใชGสื่อ การประเมินผล
และใหGขGอมูลยGอนกลับแกYผูGเรียน พฤติกรรมการสอนเชYนการตรงตYอเวลา การเปÇดโอกาสใหGผูGเรียน
แสดงความคิดเห็น เปXนตGน และผูGสอนไดGนำผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตYละรายวิชาวYานักศึกษาเกิดการเรียนรูGตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูGโดยจัดทำรายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 

การประเมินการสอนของผูGสอนในปBการศึกษา 2563 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม 
มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกำหนด ดังน้ี 

1.  นักศึกษาที่เรียนในแตYละวิชาทุกกลุYมจะประเมินการสอนของอาจารย\ผูGสอนผYานระบบ
ออนไลน\ของสำนักสYงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความ
เขGาใจดGานการเรียนแกYนักศึกษา ความรูGความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหGผูGเรียนคิด
และแกGป]ญหา การใชGสื่อ การประเมินผลและใหGขGอมูลยGอนกลับแกYผูGเรียน พฤติกรรมการสอน เชYน 
การตรงตYอเวลา การเปÇดโอกาสใหGผู Gเรียนแสดงความคิดเห็น เปXนตGน จากผลการประเมินของ
นักศึกษาท่ีผYานมาในปBการศึกษา 2563 รGอยละ 60 มีคะแนนประเมินสูงกวYา 4.50   

2.  อาจารย\ผูGสอนจะประเมินผลการเรียนรูGของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูGทั้ง 5 
ดGาน ในแตYละรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการสอน ผลการประเมินการสอนโดย
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นักศึกษารวมทั้งรายงานการทวนสอบแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูGในแตYละรายวิชา 
นำมาจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 
วัน   แลGวสYงเขGาระบบออนไลน\ (Upload) ใหG สนส. ซึ่งในปBการศึกษาที่ผYานมาทุกรายวิชาไดGจัดสYง 
มคอ.5 และ มคอ.6 ในชYวงเวลาที่กำหนด มีประสิทธิผลของกลยุทธ\การสอนสอดคลGองกับ มคอ.3 
และมาตรฐานผลการเรียนรูGท้ัง 5 ดGาน  

3.  กรรมการหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย\ผูGสอนโดยการประชุม เพื่อพิจารณากำกับดูแลผลการเรียนรูGที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ใหGเปXนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูGทั้ง 5 ดGาน (Curriculum mapping) รวมถึงกำกับดูแลการ
ทวนสอบซึ่งประกอบดGวย การทวนสอบระหวYางภาค (ทวนสอบขGอสอบกลางภาค ขGอสอบปลาย
ภาค และเกรด) โดยคณะกรรมการหลักสูตร ประธานหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 

4.  กรรมการหลักสูตร และคณะ ประเมินความพึงพอใจตYอหลักสูตรของนักศึกษาและ
ผูGสอน จากแบบประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูGทั้ง 5 ดGาน โดยนักศึกษา และแบบ
ประเมินความพึงพอใจตYอกระบวนการเรียนการสอน และจัดทำ มคอ.7 สYงคณะ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ประธานหลักสูตรไดGรับรายวิชาที่เปÇดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 จาก สนส. 
ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติอาจารย\ผูGสอนตามรายวิชาที่อาจารย\ประจำ
หลักสูตรเลือก และพิจารณาอาจารย\ผูGสอน นอกจากน้ีหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาท่ี
ตGองการใหGผูGเช่ียวชาญ/ผูGทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือสถานประกอบการมาเสริมสรGางความรูGใหGกับ
นักศึกษา 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรไดGกำหนดอาจารย\ผูGสอนไดGตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดทุก
รายวิชา โดยอาจารย\ผูGสอนทุกคนไดGจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ครบทุกรายวิชาและตามระยะเวลาท่ี 
กำหนด และความพึงพอใจของนักศึกษาตYออาจารย\ผูGสอนทุกคน มีคYาเฉล่ียสูงกวYา 4.00  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2.1-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2.1-3 มคอ.7  
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5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู< (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 
ประเด็นเปaาหมาย :  

1. ทุกรายวิชาที่เปÇดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 มีการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดสYงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรูGใน มคอ.3 และ มคอ. 4 เปXนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูGท่ี
กำหนดไวGใน มคอ.2 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 

1. หลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูG 
(มคอ.3 และ มคอ.4)  

2. อาจารย\ผูGสอนนําสYงแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ มคอ.4) มายังหลักสูตรกYอนเปÇดภาค
การศึกษา  

3. อาจารย\ประจำหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคลGองของแผนการจัดการเรียนรูG (มคอ.3 
และ มคอ.4) กับมาตรฐานผลการเรียนรูG (curriculum mapping) กลยุทธ\การจัดการเรียนรูGการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชา  

4. อาจารย\ผูGสอนชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ มคอ.4) ใหGนักศึกษาทราบ 
และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูG  

5. อาจารย\ประจำหลักสูตรดำเนินการติดตามตรวจสอบ ใหGมีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรูG  

6. อาจารย\ประจำหลักสูตรประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของผูGสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา  

7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาตYอไป 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. คณะรYวมกับหลักสูตรไดGมีการกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูG 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย\ใหGทันสมัยในดGานเนื ้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผลเหมาะสม และกำกับใหGอาจารย\ทุกคนตGองมีการจัดทำแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ 
มคอ.4)  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 122 
 

2. หลักสูตร ชี้แจงปฏิทินวิชา การกำหนดวันจัดสYงแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ มคอ.4) แกY
อาจารย\ผูGสอนกYอนเปÇดภาคการศึกษาใหGครบทุกรายวิชา และกำกับใหGอาจารย\ทุกคนตGองมีการทำ
ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งเนGนใหGกำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย 
ใชGกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชGวิธีการสอนใหมYๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชG
สื ่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมาสูYการเรียนการสอน โดยในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุYมเรียน จัดทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 เพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหGไดGมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง
กำหนดวันสYงรายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และจัดสYงใหGกรรมการหลักสูตร
พิจารณา 

3. กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหGเปXนไปตาม มคอ.2 และ
กำกับแผนการเรียนการสอนใหGสอดคลองกับการพัฒนาผลการเรียนรูGท้ัง 5 ดGาน กรรมการหลักสูตร
แจGงผลการพิจารณากับอาจารย\ผูGสอนเพ่ือใหGปรับรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 กรณีท่ีตGองแกGไข
อาจารย\ผู GสอนดำเนินการปรับปรุงและสYงใหGประธานหลักสูตรในสัปดาห\สุดทGายกYอนเปÇดภาค
การศึกษา 

4. อาจารย\ผู GสอนในแตYละรายวิชาสYง มคอ.3 และ มคอ.4 เขGาระบบออนไลน\ (Upload) 
กYอนเปÇดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห\ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรติดตามใหGอาจารย\ผูGสอนสYง 
มคอ.3 และ มคอ.4 กYอนเปÇดภาคการศึกษาใหGครบทุกรายวิชาและกำหนดใหGนำไปชี้แจงทำความ
เขGาใจกับผูGเรียนแตYละรายวิชา 

5. กรรมการหลักสูตร กำหนดใหGมีการทวนสอบระหวYางภาคการศึกษา ไดGแกY การทวนสอบ
ขGอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และการทวนสอบเกรด โดยอาจารย\ประจำวิชาจัดทำขGอสอบ 
และจัดสYงคณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณา กรณีที่ตGองแกGไขขGอสอบ อาจารย\ผูGสอนจะ
ดำเนินการปรับปรุงแลGวรายงานผลการปรับปรุงตYอประธานหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบตามแบบ
รายงานการทวนสอบแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ีกำหนดใน มคอ.3 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ท้ัง 5 ดGาน โดยดำเนินการไมYนGอยกวYารGอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปÇดสอนในแตYละภาคเรียน 

6. อาจารย\ผู Gสอนจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และสYงใหG
กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาวYาสอดคลGองกับ มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไมY เพื่อนำไปใชG
ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนในครั้งตYอไป แลGวอาจารย\ผูGสอนจัดสYงเขGาระบบออนไลน\ 
(Upload) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน และจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูGทั้ง 5 ดGาน โดยนักศึกษา พรGอมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจตYอกระบวนการเรียนการสอน 
และจัดทำ มคอ.7 
• มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรไดGจัดประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบและกลไกการกำกับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูG (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
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สอน พบวYา ในปBการศึกษา 2563 อาจารย\ผูGสอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปÇดสอน
ในหลักสูตรและจัดสYงไดGทันกYอนเปÇดภาคการศึกษา  

ซึ่งในหลักสูตรอาจารย\ผูGสอนไดGมีการปรับ มคอ.3 ในรายวิชาในรายวิชา 4453215 มลพิษ
ทางอากาศ ภาคเรียนที่ 2/2563 ในสYวนของสัดสYวนคะแนนประเมินผลการเรียน (คะแนนระหวYาง
ภาคและคะแนนปลายภาค) เพ่ือความเหมาะสมในรายวิชา 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

เม่ือไดGจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย\ผูGสอนไดGจัดทำ
รายงานการเรียนการสอนโดยใชGขGอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา คือจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 สYงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของ
ภาคการศึกษา อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำขGอมูลที่ไดGทั้งหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 เพื่อนำไปพิจารณา
ควบคูYกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปB
การศึกษา 2564 

นอกจากน้ันยังใชGขGอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 การทวนสอบ รวมกับผลการสำรวจความ
พึงพอใจของอาจารย\ประจำหลักสูตร นักศึกษา ในดGานการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
และนำขGอมูลที่ไดGทั้งหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 โดยนำไปพิจารณาควบคูYกับรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการ ผลการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในปBการศึกษา 2564 รวมท้ังใชGเปXนขGอมูลในการวางแผนบริหารหลักสูตร 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
 
 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

อาจารย\ผูGสอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดสYงตามระยะเวลาท่ีกำหนดทุกรายวิชาท่ี
เปÇดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และจากการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรูGใน มคอ.3 
และ มคอ.4 พบวYา เปXนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูGท่ีกำหนดไวGใน มคอ.2 ทุกรายวิชา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2.2-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2.2-3 มคอ.7 

 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเปaาหมาย :  

หลักสูตรมีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรYวมกับพันธกิจดGานตYาง ๆ ดังน้ี 

- บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เชYน ในรายวิชา 445421 สิ่งแวดลGอมกับการ
พัฒนาทGองถิ่น (อGางอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดลGอมกับการพัฒนาทGองถิ่น ภาค
เรียนที ่ 1/2563) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยการบรรยาย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาในหัวขGอ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประเมินองค\ประกอบคุณคYายYาน
ชุมชนเกYาสูYมรดกจังหวัดโดยมีผลงานตีพิมพ\ทางวิชาการซึ่งสอดคลGองกับพื้นที่ลงภาคสนามรYวมกับ
หนYวยอนุรักษ\ส่ิงแวดลGอมธรรมชาติและศิลปกรรมทGองถ่ินประจำจังหวัดสงขลา ไดGแกY 

กมลนาวิน อินทนูจิตร. มานพ อYอนแกGว และ โอภาส อิสโม. (2564). การประเมินคุณคYา
ขององค\ประกอบภูมิทัศน\วัฒนธรรมยYานชุมชนเกYาสูYมรดกจังหวัดสงขลา.รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมทGองถิ่น ครั้งที่ 1”. 
15 - 16 กุมภาพันธ\ 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หนGา. 405 – 415. 

- บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม ในรายวิชา 445421 
สิ่งแวดลGอมกับการพัฒนาทGองถิ่น (อGางอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดลGอมกับการ
พัฒนาทGองถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2563)  มีการบูรณาการกับการบริการทางวิชาการทางสังคม โดย
กำหนดใหGนักศึกษาทำกิจกรรมเผยแพรYความรูGดGานการอนุรักษ\สู Yสาธารณชน โดยใหGนักศึกษา
รวมกลุYม กลุYมละ 3-5 คน ทำกิจกรรมเผยแพรYความรูGดGานการอนุรักษ\สูYชุมชน ดGานการอนุรักษ\
ทรัพยากรธรรมชาติ และเผยแพรYกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการผYาน facebook โดยมีกิจกรรมท้ัง
ในและนอกมหาวิทยาลัย ไดGแกY 

1) กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับสิ่งแวดลGอมภายในมหาวิทยาลัย ในภาค
เรียนท่ี 1/2563  
(อGางอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10157777525616033) 

2) กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับสิ่งแวดลGอมภายในมหาวิทยาลัย ในภาค
เรียนท่ี 1/2563 
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(อGางอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10157851149821033) 

- บูรณาการการเรียนการสอนกับการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดGแกY ในรายวิชา 
445421 สิ่งแวดลGอมกับการพัฒนาทGองถิ่น (อGางอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดลGอม
กับการพัฒนาทGองถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2563) มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย
กำหนดใหGนักศึกษาทำกิจกรรมและเผยแพรYกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการผYาน facebook ไดGแกY 
กิจกรรมอนุรักษ\สิ่งแวดลGอมศิลปกรรมในพ้ืนที่ยYานชุมชนเกYา จังหวัดสงขลา โดยการลงพื้นที่แนะนำ
ชุมขน ในภาคเรียน 1/2563 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของรายวิชาผYานการประเมินของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีการปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมใหGสอดคลGองกับ
ป]ญหามลพิษในยYานชุมชนเกYาจังหวัดสงขลา โดยกำหนดใหGนักศึกษาแบYงกลุYมและทำรายงานและ
แนวทางการแกGไขและดูแลส่ิงแวดลGอมศิลปกรรมในพ้ืนท่ี ในภาคเรียนท่ี 1/2563  
(อGางอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158348707211033) 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 

1. อาจารย\ประจำหลักสูตร อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือดGานการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

2. หลักสูตรกำหนดโครงการ/กิจกรรมสYงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
3. อาจารย\ผูGสอนไดGกำหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับพันธกิจดGานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. หลักสูตรดำเนินการที่บูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจดGานการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษารYวมดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรูG  

5. อาจารย\ผูGสอนในรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผล
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  

6. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

7. นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที ่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการ 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
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• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรสนับสนุนและสYงเสริมใหGอาจารย\ผูGสอนมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนรYวมกับการวิจัย การบริการวิชาการแกYสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
อาจารย\ประจำหลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธกิจ โดย
กำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการตามพันธกิจอยYางนGอย 1 พันธกิจ/1 รายวิชา และกำหนดโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการสYงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ รวมทั้งควร
คำนึงถึงกระบวนการที่นักศึกษาจะสามารถเขGารYวมกระบวนการไดG ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการ 
บูรณาการ 
• มีการประเมินกระบวนการ 

อาจารย\ประจำหลักสูตรและอาจารย\ผูGสอนไดGประชุมประเมินกระบวนการจัดทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 ถึงการของความรYวมมืออาจารย\ผูGสอนสYง มคอ. 3 ตามกำหนด อยYางที่เคยดำเนินการ
มาแลGวซ่ึงเปXนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และขอใหGมีการปรับปรุง มคอ.3 ใหGมีความทันสมัยมาก
ขึ ้น และเปXนไปตามกระบวนการเรียนการสอน ที ่เนGนนักศึกษาเปXนศูนย\กลางและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรGางนักศึกษาชYวยสYงเสริมทักษะการเรียนรูGในศตวรรษที่ 21 
เชYน ทักษะภาษาตYางประเทศ ทักษะการเรียนรูGดGวยตนเอง ทักษะการทำงานอยYางมีสYวนรYวม และ
การใชGเทคโนโลยีมากข้ึน 

 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน หลักสูตรไดGมีการประชุม
ประชุมทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาปรับปรุง โดยใหG
อาจารย\ผูGสอนวางแผนและระบุการบูรณาการดังกลYาวใน มคอ.3 และเสนอของบประมาณในการ
ดำเนินโครงการในการประชุมระดับหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะไดGรวบรวมนำเสนอตYอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

รวมถึงรายวิชาที่มีการบูรณาการจะตGองดำเนินการขอประเมินผลปฎิบัติราชการของผูGสอน
ผYานคณะกรรมการบริหารคณะดGวย 

 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 

หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการรYวมกับพันธกิจดGานตYาง ๆ ได$อย'างสมบูรณ0 สรGางความ
รYวมมือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

คณะและหลักสูตรประชุมรYวมกันและจัดทำแผนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการบูร
ณาการรYวมกับพันธกิจดGานตYาง ๆ สามารถเพื่อเผยแพรYเปXนแนวปฏิบัติแกYคณะและหลักสูตรอื่น ๆ 
ตYอไป 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

หลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรYวมกับพันธกิจดGานตYาง ๆ ไดG
อยYางสมบูรณ\ สามารถเผยแพรYไดG 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับส่ิงแวดลGอมภายในมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนท่ี 
1/2563 (อ%างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10157777525616033) 
5.2.3-2 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับส่ิงแวดลGอมภายในมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนท่ี 
1/2563 (อ%างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10157851149821033) 
5.2.3-3 กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลYงส่ิงแวดลGอมศิลปกรรม ในภาคเรียนท่ี 1/2563  
(อ%างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158348707211033) 
5.2.3-4 มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 ส่ิงแวดลGอมกับการพัฒนาทGองถ่ิน ภาคเรียนท่ี 1/2563  
(อ#างอิง : https://drive.google.com/file/d/17URHHNBmTvd73ExpDKQALgZ5d9HM53hn/view?usp=sharing  
และ  https://drive.google.com/file/d/19UHV13ICjiSAwN7BCCM74sJITLhGO9Il/view?usp=sharing) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปaาหมาย ปY 2562 ปY 2563 

5.2 การวางระบบผูGสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู<เรียน 
ชนิดของตัวบ>งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
  :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข<อมูล  :  ปYการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดGดำเนินการตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู<ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ 
ประเด็นเปaาหมาย :  

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูGที่สอดคลGองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหYงชาติ 

ผลการดำเนินงาน :  
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• มีระบบ มีกลไก 

การประเมินผู-เรียน 

ศกึษา วเิคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และ มคอ.2 

กรรมการหลักสูตร&อาจารย์ผู้สอน ประชุมกำหนดเกณฑ์การ
ประเมนิผลการเรยีนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 กรรมการหลักสูตร 

 กรรมการหลักสูตร&
โปรแกรมวชิา 

อาจารย์ผู้สอน ทำ มคอ.3,4 กำหนดรูปแบบ 
และวิธีการประเมิน 

แก้ไข 

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

อาจารย์ผู้สอนดำเนนิการสอน 
และใช้วธิกีารประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 

อาจารยผ์ูส้อนจัดทำ 
การทวนสอบระหว่างภาค : ข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบ

ปลายภาค และเกรด  
การทวนสอบเมื่อส้ินสุดการสอน : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ และจัดทำ มคอ.5,6  

 ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ของนศ. 

 กรรมการหลักสูตร 

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

 

แก้ไข 

อ.ผูส้อน Upload มคอ.
5,6  

ใข้อมูลในการทำ 
มคอ 3,4 ปีต่อไป 

เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล  มคอ.5,6 และสำรวจ
ความพึงพอใจกระบวนการฯ ต่อ นศ. อาจารย์ 

กรรมการหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 

อ.ผูส้อน Upload มคอ.
3,4 
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1.  หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรูGท่ี
สอดคลGองกับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) และเปXนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ (TQF)  

2.  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ\ในการประเมินผลการ
เรียนรูGของนักศึกษาใหGกับอาจารย\ผูGสอนทราบและเพื่อนําไปปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.
4 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ (TQF)  

3.  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสม
กับผลการเรียนรูGรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4  

4.  อาจารย\ผูGสอนกำหนดเกณฑ\การประเมินผลการเรียนรูGโดยใหGนักศึกษามีสYวนรYวม  
5.  อาจารย\ผู Gสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลตามรายละเอียดที่ไดG

กำหนดไวGใน มคอ.3  
6.  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการประเมินผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติและทบทวนกระบวนการดังกลYาว  
8.  นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1.  หลักสูตรไดGกำหนดผลการเรียนรู Gที ่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ใน
ภาพรวม และมีรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหYงชาติ (TQF) ท่ีกำหนดไวGใน มคอ.2  

2.  อาจารย\ผู GรับผิดชอบหลักสูตรไดGประชุมชี้แจงมาตรฐานผลการเรียนรูG (Curriculum 
Mapping) ตามรายวิชาจากหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อใหGอาจารย\ผูGสอนกำหนดน้ำหนักการเรียนรูG
เครื ่องมือการวัดและเกณฑ\การประเมินผล โดยระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดสYงตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  

3.  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อตรวจสอบความสอดคลGองของน้ำหนักการ
เรียนรูGเครื่องมือการวัดและเกณฑ\ การประเมินผลกับมาตรฐานผลการเรียนรูG ซึ่งทุกรายวิชามีความ
สอดคลGอง และอาจารย\ผูGสอนสามารถปรับเกณฑ\การประเมินผลที่กำหนดจากการมีสYวนรYวมของ
นักศึกษาในสัปดาห\แรกของการเรียนการสอนท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดการประเมิน  

4.  อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร กำกับติดตามการประเมินผลในรายวิชาของอาจารย\ผูGสอน 
ซึ่งทุกรายวิชามีการประเมินผลตามที่กำหนด โดยใชGเครื่องมือการวัดและเกณฑ\การประเมินผลท่ี
สอดคลGองกับมาตรฐานผลการเรียนรูGที่ระบุไวGใน มคอ.3 และนักศึกษาสYวนใหญYมีผลการเรียนรูGที่มี
คYาคะแนนเฉล่ียอยูYในระดับ C ข้ึนไป  
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• มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรูG พบวYาการดําเนินงานในระบบการวางแผนเพื่อประเมินผลการเรียนรูGที่สอดคลGองกับผล
การเรียนรูGที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ควรมีกระบวนการกำหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาที่ตGองการในแตYละชั้นปBเพื่อสามารถวางแผนการประเมินผลการเรียนรูGไดGตรงกับผลการ
เรียนรูGท่ีคาดหวังและสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหGสอดคลGองไดG 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรกำหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแตYละชั้นปBที่สอดคลGองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ และวางแผนการประเมินผลการเรียนรูGที่ตรงกับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
ของนักศึกษาในแตYละช้ันปB 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

ทุกรายวิชามีความสอดคลGองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติที ่หลักสูตร
กำหนดไวGใน มคอ.2  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.1-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.3.1-3 มคอ.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 132 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู<ของนักศึกษา 
ประเด็นเปaาหมาย :  
1. อาจารย\ผูGสอนมีการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูGตามท่ีกำหนดไวGใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผู Gรับผิดชอบหลักสูตร เพื ่อกําหนดใหGอาจารย\ผู Gรับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน เปXนคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู Gของนักศึกษา และกำหนดวิธีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูGของนักศึกษา 

 2. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูGของ
นักศึกษาและหารือเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูGในแตYละรายวิชา ใหG
สอดคลGองกับ มคอ.3 มคอ.4 และ curriculum mapping  

3. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาอยYางนGอยรGอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปÇดสอนในแตY
ละปBการศึกษา 

4. คณะกรรมการทวนสอบแจGงผลการทวนสอบใหGกับหลักสูตรทราบ เพื่อนําไปใชGในการ
ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ในปBการศึกษาถัดไป  

5. หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
 

• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
1. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผู Gรับผิดชอบหลักสูตร เพื ่อกําหนดใหGอาจารย\ผู Gรับผิดชอบ

หลักสูตรทุกคน เปXนคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู Gของนักศึกษา และกำหนดวิธีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูGของนักศึกษา โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูG
สามารถตรวจสอบโดยการดูการกระจายของเกรด และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา สามารถ
ตรวจสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูGรายวิชาของนักศึกษา ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชGประเมินเปXน
แบบประเมินท่ีมีประเด็นตามมาตรฐานการเรียนรูGท่ีกำหนดไวGใน มคอ.3 แตYละรายวิชา  

2. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผู Gสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูGของ
นักศึกษา พบวYาไมYมีความผิดปกติในการกระจายของเกรด  

3. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูGตามมาตรฐานการเรียนรูGในแตYละ
รายวิชา  

5. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู Gของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินการใหG
หลักสูตรทราบ และนํารายงานมาประกอบการปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ในปB
การศึกษาถัดไป  
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• มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการประชุม เพื่อทบทวนระบบและกลไก  ระบบการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูGของนักศึกษา ควรมีวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูGตามมาตรฐานการเรียนรูGในแตYละรายวิชา เพื่อเปXนการยืนยันวYาครบทุกดGานตามที่กำหนดไวG
ใน มคอ.2 ทั้งนี้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ควรมีการพิจารณาจากผลประเมินการ
สอนของนักศึกษาใหGครบทุกรายวิชา 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. หลักสูตรแตYงต้ังคณะกรรมการทวนสอบ  
2. หลักสูตรกำหนดวิธีการทวนสอบในแตYละรายวิชา เชYน แบบประเมินที่ประเมินโดย

นักศึกษาการสัมภาษณ\อาจารย\ผูGสอน  
3. หลักสูตรพิจารณารายวิชาอยYางนGอย รGอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปÇดสอนในแตYละปB

การศึกษา 
4. หลักสูตรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูGรายวิชาของนักศึกษา 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูGของนักศึกษาของคณะกรรมการทวนสอบผล
การเรียนรูGอาจารย\ผูGสอนมีการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูGตามที่กำหนดไวGใน มคอ.3 ทุก
รายวิชา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.2-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.3.2-3 มคอ.7 

 
 
5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
ประเด็นเปaาหมาย :  
1. มคอ.5 มคอ. 6 และมคอ.7 มีความถูกตGองสมบูรณ\ของขGอมูลท่ีรายงานและจัดสYงตามกำหนด 
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ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGสอนเพื่อชี้แจงการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ และจัดสYงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย\ผูGสอนในแตYละรายวิชา  
3. อาจารย\ผูGสอนประเมินผลการเรียน (เกรด) ทุกรายวิชา และจัดสYงใหGประธานหลักสูตร

พิจารณาอนุมัติ  
4. อาจารย\ผูGสอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และจัดสYงภายในระยะเวลา 30 วัน 
5. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคลGองของ มคอ.

5 และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4  
6. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน  
7. นําผลการดำเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอนในปBการศึกษาถัดไป 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGสอน เพื่อกําหนดใหGชี้แจงเก่ียวกับการเขียนรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และกําหนดการจัดสYงมายังหลักสูตรหลังปÇดภาค
เรียน 30 วัน 

2. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตYอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูGของอาจารย\ผูGสอนทุกรายผYานระบบการประเมินออนไลน\ของมหาวิทยาลัย 
และอาจารย\ผูGสอนสามารถดาวน\โหลดผลการประเมินไดGที่หนGาเว็บไซต\ สำนักสYงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพ่ือนําขGอมูลมารายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  

3. อาจารย\ผูGสอนประเมินผลการเรียน (เกรด) ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ\การประเมิน
ที่ระบุใน มคอ.3 และมคอ.4 โดยกรอกผลการเรียนในระบบกรอกผลการเรียนออนไลน\ จากน้ัน
จัดสYงใหGประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติและจัดสYงใหGกับคณะและ มหาวิทยาลัยตYอไป  

4. อาจารย\ผูGสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ\ ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และจัดสYงใหGกับหลักสูตรตามกำหนด
ท้ัง 2 ภาคเรียน  

5. หลักสูตรประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคลGองระหวYาง 
มคอ.5 และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบวYา ทุกรายวิชามีการประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู G (Curriculum Mapping) ตามที ่ระบุไวGใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยกําหนดการสYง
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ\
ภาคสนาม (มคอ.6)  
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6. หลักสูตรไดGดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และนําผล
การทบทวนการดําเนินงานมาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใชGในปBการศึกษาถัดไป 
• มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรไดGประชุมอาจารย\ผู Gรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนการกำกับ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ไดGขGอสรุปในการดําเนินงานการรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ควรมีการกำกับกับติดตามการดําเนินงานในแตYละตัวบYงช้ี
เพ่ือความสะดวกและการเก็บรวบรวมขGอมูลอยYางเปXนระบบ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรไดGดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามไตรมาสของปBการศึกษา 2563  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 

การประเมินผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ พบวYา ทุก
รายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูGท่ีสอดคลGองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ 

สYวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูGของนักศึกษา อาจารย\ผูGสอนมีการดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรูGตามที่กำหนดไวGใน มคอ.3 ทุกรายวิชา และการกำกับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีความถูกตGองสมบูรณ\ของขGอมูล
ท่ีรายงานและจัดสYงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยัน และกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถให<
เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 

(รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  

อาจารย\ผู GสอนไดGจัดสYงมคอ.5 และ มคอ.6 มาตามระยะเวลาท่ีกำหนด เมื ่อพิจารณา
เปรียบเทียบความสอดคลGองระหวYาง มคอ.5 และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบวYา ทุก
รายวิชามีความถูกตGองสมบูรณ\ของขGอมูลที่รายงาน และหลักสูตรไดGดำเนินการจัดทำ มคอ.7 ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.3-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.3.3-3 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
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ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปaาหมาย ปY 2562 ปY 2563 

5.3 การประเมินผูGเรียน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 5.4         ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลลัพธ$ (O) 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
 :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
ผู<จัดเก็บข<อมูล   :  นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท$  :  0-6156-0766-6 
  :  นางสาวนัดดา  โปดำ โทรศัพท$  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข<อมูล  :  ปYการศึกษา 2563 
 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
R £ ( 1 )  อ า จ า ร ย \ ป ร ะ จ ำ

ห ล ั ก ส ู ต ร / อ า จ า ร ย\
ผู Gร ับผิดชอบหลักสูตรอยYาง
นGอยรGอยละ 80 มีสYวนรYวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

  1. ม ีอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\
ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท้ังส้ิน 5 คน 

  2. มีการจัดประชุม 6 คร้ัง ดังน้ี 
- คร ั ้งท ี ่  1 ว ันท่ี13 กรกฎาคม 2563 

(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

- คร ั ้ งท ี ่  2 ว ันท่ี 2 ก ันยายน 2563 
(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

- ครั ้งที ่ 3 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
-  คร ั ้ งท ี ่  4 ว ัน ท่ี  7 ธ ันวาคม 2563 

(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

- ครั ้งที ่  5 ว ันท่ี 3 กุมภาพันธ\ 2564 
(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

- คร ั ้ งท ี ่  6 ว ันท่ี 31 ม ีนาคม 2564 
(online) จำนวนอาจารย\เข Gาร Yวม 5 คน  
คิดเปXนรGอยละ100 ประชุมเพื ่อวางแผน
ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1  รายช่ืออาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1-1 รายงานการประชุมเพื ่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

R £ (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลGองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหYงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถGามี) 

มคอ.2 สอดคลGองกับ มคอ.1 
       
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.2.1-1 มคอ.1 
5.2.1-2 มคอ.2 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
R £ ( 3 )  ม ี ร ายละ เอ ี ยดของ

รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ\ภาคสนาม 
(ถGามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยYางนGอยกYอนการ
เป Ç ด สอน ในแต Y ล ะภาค
ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ ห G ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที ่ เป Çดสอนในภาคเร ียนที ่  1 ปB
การศึกษา 2563 มีจำนวน 30 รายวิชา และ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี 26 รายวิชา  
2.รายวิชาที่สYง มคอ.3 กYอนเปÇดภาคเรียนที่ 1 
ปBการศึกษา 2563 มีจำนวน 30 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 26
รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ$ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ<ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ\ภาคสนาม (ถGา
มี) ที่เปÇดสอนภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 2563 
มีจำนวน 2 รายวิชา  
2. รายวิชาที่สYง มคอ.4 (ถGามี) กYอนเปÇดภาค
เร ียนที ่  2 ปBการศึกษา 2563 มีจำนวน 2
รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
 

R £ (4) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ\ภาคสนาม 
(ถGามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เปÇด
สอนใหGครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนท่ี 
1 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 30 รายวิชา 
และภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 
26 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่สYง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปÇด
สอน ภาคเรียนที ่ 1 ปBการศึกษา 2563 มี
จำนวน 30 รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2 ปB
การศึกษา 2563 มี จำนวน 26 รายวิชา 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ$
ภาคสนาม (มคอ.6 ถ<ามี) 
1. ผลการดำเน ินการของประสบการณ\
ภาคสนาม (ถGามี) ที่เปÇดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปB
การศึกษา 2563 มี จำนวน 2 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของประสบการณ\
ภาคสนามท่ีสYง มคอ.6 (ถGามี) ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปÇดสอน ภาคเรียน
ท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 2 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ.5 และ มคอ.6 

R £ (5) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเน ินการของหล ักส ูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากส้ินปBการศึกษา 

มี มคอ.7  
 
 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 

R £ ( 6 )  ม ี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู G ท่ี
กำหนดใน มคอ .3  และ 
มคอ.4 (ถGามี) อยYางนGอย
รGอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เ ป Ç ด ส อ น ใ น แ ต Y ล ะ ปB
การศึกษา ปB 2563 ไดGทวน
สอบครบท ุกรายว ิชาใน
หลักสูตรน้ี 

6.1 อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ประชุมรYวมกันเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู G ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูG ภาคเรียนท่ี 1/2563 
คิดเปXนรGอยละ 25 
6.3 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูG 2/2563 คิดเปXนรGอย
ละ 25 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 141 
 

ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 รายงานจำนวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปÇดสอนในปBการศึกษา 2563 
5.4.6-2 รายงานรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูG 

R £ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ\การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูG จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปBท่ีแลGว 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปBท่ีแลGว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาท่ี
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปBท่ีแลGว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ.7 (2562) 

£ £ (8) อาจารย\ใหมY (ถGามี) ทุก
คน ไดGรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดGานการจัดการ
เรียนการสอน 

8.1 ไมYมีอาจารย\ใหมY 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

R £ (9)  อาจารย\ประจำหลักสูตร/
อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนไดGร ับการพัฒนาทาง
ว ิชาการ และ/หร ือว ิชาชีพ 
อยYางนGอยปBละหน่ึงคร้ัง 

9.1 มีอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังส้ิน 5 คน 
1. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ\ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- ค ว า ม ร Y ว ม ม ื อ ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ
งบประมาณเพ ื ่อข ับเคล ื ่อนการ
พัฒนาภาคใตGส ู Yความยั ่งย ืน การ
จ ัดทำขอเสนอโครงการภายใตG
ประเด็นท่ี 4 หัวขGอยYอย “การจัดการ
ขยะและน้ำเสีย” 22 ตุลาคม 2563 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร\ / 
Online -Zoom 

- การตรวจสอบและบังคับใชGกฎหมาย
ด G า น ก า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ เ ส ี ย กั บ
แหลYงกำเนิดมลพิษ 25 กุมภาพันธ\ 
2564 สำนักงานสิ่งแวดลGอมภาคท่ี 
16 ณ โรงแรมลี การ\เดนส\ พลาซYา  
อ.หาดใหญY จ.สงขลา 

- หลักเกณฑ\และวิธีการพิจารณาการ
เข G าส ู Y ตำแหน Y งทางว ิชาการ 28 
มีนาคม 2564 กองบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร\/ Online 
– Zoom 

- อบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการเข ียน
รายงานการประ เม ินตนเอง  ปB
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 5 
พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา Online – Zoom 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูGดGานการ
เรียนการสอน หัวขGอ “เทคนิคการ
เข ียนเอกสารคำสอน และตำรา/
หน ั งส ือ” 17 พฤษภาคม 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Online 
– Zoom 

2. อาจารย\ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูGรอบ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- การประ เม ิ นว ั ฏจ ั ก รช ี ว ิ ตของ
ผลิตภัณฑ\ (LCA) 2-4 ธันวาคม 2563 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแหYงอนาคต 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
(NSTDA) ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร\ค 
กรุงเทพฯ 

- การประเมินวัฏจักรคาร\บอนฟุตพ
ร ิ นต \ ของผล ิ ตภ ัณฑ \  (CFP) 2-4 
ธ ั น ว าคม  2563 สถาบ ั นพ ัฒนา
บุคลากรแหYงอนาคต (NSTDA) ณ 
โรงแรมเซ็นจูรี ปาร\ค กรุงเทพฯ 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 16-17 ก ุมภาพ ันธ \  2564 
กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หล ั กส ู ต รผ ู G จ ั ด ก า รนว ั ตกร รม 
( Certified Innovation Manager: 
CIM) ณ  อ ุ ท ย านว ิ ท ย าศ าสต ร\  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร\ 11-12, 
18-19, 25-26 ม ีนาคม 2564 1-2, 
8-9, 21-23, 29-30 เมษายน 2564 
6-7 มิถุนายน 2563 

3. อาจารย\ ดร. สายสิริ  ไชยชนะ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- การตรวจสอบและบังคับใชGกฎหมาย
ด G า น ก า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ เ ส ี ย กั บ
แหลYงกำเนิดมลพิษ 25 กุมภาพันธ\ 
2564 สำนักงานสิ่งแวดลGอมภาคท่ี 
16 ณ โรงแรมลี การ\เดนส\ พลาซYา  
อ.หาดใหญY จ.สงขลา 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 16-17 ก ุมภาพันธ \ 2564 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 30-31 มีนาคม 2564 กรม
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- การตรวจสอบความใชGไดGของวิธีทาง
เคมี ครั ้งที ่  2 13-14 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

- หลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะห\
ทดสอบ ครั้งที่ 2 24-25 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

4. อาจารย\นัดดา  โปดำ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 16-17 ก ุมภาพันธ \ 2564 
กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 25-26 มีนาคม 2564 กรม
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 30-31 มีนาคม 2564 กรม
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- การตรวจสอบความใชGไดGของวิธีทาง
เคมี ครั ้งที ่  2 13-14 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

- หลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะห\
ทดสอบ ครั้งที่ 2 24-25 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

5. อาจารย\กมลนาวิน  อินทนูจิตร 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใชGกฎหมายสิ ่งแวดลGอม 
16-19 พฤศจ ิกายน 2563 กรม
ส Y ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณภ าพ ส่ิ ง แ วดล G อ ม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลGอม 

- สัมมนาเพื ่อขับเคลื ่อนและผลักดัน
การจัดการสิ่งแวดลGอมภูมิทัศน\การ
จัดการสิ่งแวดลGอมชุมชนผYานระบบ
การประชุมทางไกล 18 ธันวาคม 
2 5 6 3  ก ร ม ส Y ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ภ า พ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล G อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

- โครงการบรรยายพ ิ เศษ เ ร ื ่ อ ง 
พระมหากษัตริย\กับความเปXนไทย 
19 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ

สำรวจและจัดทำประกาศยYานชุมชน
เก Y า เป X นมรดกจ ั งหว ั ด  21 -22 
ธันวาคม 2563 สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล G อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรGาง
วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา" 6-7 มีนาคม 2564, 13-14 
มีนาคม 2564 

9.2 ไดGรับการพัฒนาตามเกณฑ\ 5 คน 
9.3 คิดเปXนรGอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 เอกสาร/หลักฐานการเขGารYวมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพของอาจารย\ประจำหลักสูตร 

R £ ( 1 0 )  จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ Gาม ี )  ได Gร ับการพ ัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมYนGอยกวYารGอยละ 50 ตYอปB 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
(ถGามี) 
- มีบุคลากรท้ังส้ิน 2 คน คือนางสุรัตนา 

เพชรจำรัส และ น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล
ไดGรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " 
Office 365 Upskill/Reskill” รุYนท่ี 1 
วันท่ี 11-12 มีนาคม 2564 ณ 
หGองปฏิบัติการ 206 ศูนย\ภาษาและ
คอมพิวเตอร\ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ

วิเคราะห\การถดถอย” และการ
วิเคราะห\สถิติไคสแควร\ (Chi-Square 
Test) ในระหวYางวันท่ี 27,29 ตุลาคม 
2563 ณ ผYานระบบออนไลน\ 
- ไดGรับการพัฒนาฯ 2 คน 

   -  คิดเปXนรGอยละ 100 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 เอกสาร/หลักฐานการไดGรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

R £ (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศ ึกษาปBส ุดท Gาย/ 
บัณฑิตใหมYที่มีตYอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี ่ยไมYนGอยกวYา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปBสุดทGาย/ บัณฑิตใหมY  
- จำนวนนักศึกษาปBสุดทGาย 12 คน 
- จำนวนผูGตอบแบบสอบถาม 12 คน 
- รGอยละของผูGตอบแบบสอบถาม 100% 
- ระดับความพึงพอใจ 4.34 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมYท่ียังไมYมี
บัณฑิตไมYตGองประเมินประเด็นน้ีแตYหาก
เปXนหลักสูตรปรับปรุงตGองประเมินประเด็น
น้ีดGวย 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.11-1 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปBสุดทGายที่มีตYอคุณภาพ
หลักสูตร 

R £ (12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูGใชGบัณฑิตที่มีตYอบัณฑิตใหมY 
เฉลี ่ยไมYนGอยกวYา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตท่ี
มีตYอบัณฑิตใหมY เปXนไปตามเกณฑ\ (เฉลี่ยไมY
นGอยกวYา 3.51) ไดGคะแนน 4.65 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตที่มีตYอ
บัณฑิตใหมY 
5.4.12-2 จำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินท้ังหมด 

วิธีการคำนวณ 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ>งช้ี ผลการดำเนินการ เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 

ไม>เปdนไป
ตาม

เกณฑ$ 
(1) จำนวนตัวบYงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติท่ีดำเนินการไดGจริง 
11 

(2) จำนวนตัวบYงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติท่ีตGองดำเนินการในปB
การศึกษา 2563 

11 

(3) รGอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบYงช้ีการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร<อยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ$ตัวบ>งช้ีท่ี 5.4  

q  ดำเนินงานนGอยกวYารGอยละ 80   =  0  คะแนน    

q  ดำเนินงานรGอยละ 80    =  3.50  คะแนน 

q  ดำเนินงานนGอยกวYารGอยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

q  ดำเนินงานรGอยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

q  ดำเนินงานนGอยกวYารGอยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

q  ดำเนินงานรGอยละ 100    =  5.00  คะแนน 

* โดยดูจากจำนวนตัวบSงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข%อ (2) ได%จาก มคอ.2 หมวด 7 ข%อ 7  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปaาหมาย ปY 2562 ปY 2563 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1  รายช่ืออาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1-1 รายงานการประชุมเพื ่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

R £ (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลGองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหYงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอม 
 

2.1 กรณีมี มคอ.1 
      2.1.1 มคอ.2 สอดคล/องกับ มคอ.1 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.2.1-1 มคอ.1 
5.2.1-2 มคอ.2 

R £ ( 3 )  ม ี ร ายละ เอ ี ยดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ\ภาคสนาม 
(ถGามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยYางนGอยกYอนการ
เป Ç ด สอน ในแต Y ล ะภาค
ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ ห G ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที ่ เป Çดสอนในภาคเร ียนที ่  1 ปB
การศึกษา 2563 มีจำนวน 30 รายวิชา และ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี 26 รายวิชา  
2.รายวิชาที่สYง มคอ.3 กYอนเปÇดภาคเรียนที่ 1 
ปBการศึกษา 2563 มีจำนวน 30 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 26
รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ$ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ<ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ\ภาคสนาม (ถGา
มี) ที่เปÇดสอนภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 2563 
มีจำนวน 2 รายวิชา  
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2. รายวิชาที่สYง มคอ.4 (ถGามี) กYอนเปÇดภาค
เร ียนที ่  2 ปBการศึกษา 2563 มีจำนวน 2
รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
 

R £ (4) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ\ภาคสนาม 
(ถGามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เปÇด
สอนใหGครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนท่ี 
1 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 30 รายวิชา 
และภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 
26 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่สYง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปÇด
สอน ภาคเรียนที ่ 1 ปBการศึกษา 2563 มี
จำนวน 30 รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2 ปB
การศึกษา 2563 มี จำนวน 26 รายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ$
ภาคสนาม (มคอ.6 ถ<ามี) 
1. ผลการดำเน ินการของประสบการณ\
ภาคสนาม (ถGามี) ที่เปÇดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปB
การศึกษา 2563 มี จำนวน 2 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของประสบการณ\
ภาคสนามท่ีสYง มคอ.6 (ถGามี) ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปÇดสอน ภาคเรียน
ท่ี 2 ปBการศึกษา 2563 มี จำนวน 2 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ.5 และ มคอ.6 

R £ (5) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเน ินการของหล ักส ูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากส้ินปBการศึกษา 

มี มคอ.7  
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เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 

R £ ( 6 )  ม ี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู G ท่ี
กำหนดใน มคอ .3  และ 
มคอ.4 (ถGามี) อยYางนGอยรGอย
ละ 25 ของรายวิชาที ่เปÇด
สอนในแตYละปBการศึกษา 

6.1 อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ประชุมรYวมกันเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู G ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูG ภาคเรียนท่ี 1/2563 
คิดเปXนรGอยละ 25 
6.3 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู G 2/2563 คิดเปXน
รGอยละ 25 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 รายงานจำนวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปÇดสอนในปBการศึกษา 2563 
5.4.6-2 รายงานรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูG 

R £ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ\การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูG จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปBท่ีแลGว 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปBท่ีแลGว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาท่ี
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปBท่ีแลGว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ.7 (2562) 

£ £ (8) อาจารย\ใหมY (ถGามี) ทุก
คน ไดGรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดGานการจัดการ
เรียนการสอน 

8.1 ไมYมีอาจารย\ใหมY 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

R £ (9)  อาจารย\ประจำหลักสูตร/
อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร

9.1 มีอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังส้ิน 5 คน 
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ทุกคนไดGร ับการพัฒนาทาง
ว ิชาการ และ/หร ือว ิชาชีพ 
อยYางนGอยปBละหน่ึงคร้ัง 

1. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ\ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- ค ว า ม ร Y ว ม ม ื อ ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ
งบประมาณเพ ื ่อข ับเคล ื ่อนการ
พัฒนาภาคใตGส ู Yความยั ่งย ืน การ
จ ัดทำขอเสนอโครงการภายใตG
ประเด็นท่ี 4 หัวขGอยYอย “การจัดการ
ขยะและน้ำเสีย” 22 ตุลาคม 2563 
มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร\ / 
Online -Zoom 

- การตรวจสอบและบังคับใชGกฎหมาย
ด G า น ก า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ เ ส ี ย กั บ
แหลYงกำเนิดมลพิษ 25 กุมภาพันธ\ 
2564 สำนักงานสิ่งแวดลGอมภาคท่ี 
16 ณ โรงแรมลี การ\เดนส\ พลาซYา  
อ.หาดใหญY จ.สงขลา 

- หลักเกณฑ\และวิธีการพิจารณาการ
เข G าส ู Y ตำแหน Y งทางว ิชาการ 28 
มีนาคม 2564 กองบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร\/ Online 
– Zoom 

- อบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการเข ียน
รายงานการประ เม ินตนเอง  ปB
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 5 
พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา Online – Zoom 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูGดGานการ
เรียนการสอน หัวขGอ “เทคนิคการ
เข ียนเอกสารคำสอน และตำรา/
หน ั งส ือ” 17 พฤษภาคม 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Online 
– Zoom 

2. อาจารย\ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรูGรอบ 
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ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 
- การประ เม ิ นว ั ฏจ ั ก รช ี ว ิ ตของ

ผลิตภัณฑ\ (LCA) 2-4 ธันวาคม 2563 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแหYงอนาคต 
(NSTDA) ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร\ค 
กรุงเทพฯ 

- การประเมินวัฏจักรคาร\บอนฟุตพ
ร ิ นต \ ของผล ิ ตภ ัณฑ \  (CFP) 2-4 
ธ ั น วาคม  2563 สถาบ ั นพ ัฒนา
บุคลากรแหYงอนาคต (NSTDA) ณ 
โรงแรมเซ็นจูรี ปาร\ค กรุงเทพฯ 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 16-17 ก ุมภาพ ันธ \  2564 
กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หล ั กส ู ต รผ ู G จ ั ด ก า รนว ั ตกร รม 
( Certified Innovation Manager: 
CIM) ณ  อ ุ ท ย านว ิ ท ย าศ าสต ร\  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร\ 11-12, 
18-19, 25-26 ม ีนาคม 2564 1-2, 
8-9, 21-23, 29-30 เมษายน 2564 
6-7 มิถุนายน 2563 

3. อาจารย\ ดร. สายสิริ  ไชยชนะ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- การตรวจสอบและบังคับใชGกฎหมาย
ด G า น ก า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ เ ส ี ย กั บ
แหลYงกำเนิดมลพิษ 25 กุมภาพันธ\ 
2564 สำนักงานสิ่งแวดลGอมภาคท่ี 
16 ณ โรงแรมลี การ\เดนส\ พลาซYา  
อ.หาดใหญY จ.สงขลา 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 16-17 ก ุมภาพันธ \ 2564 
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กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 30-31 มีนาคม 2564 กรม
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- การตรวจสอบความใชGไดGของวิธีทาง
เคมี ครั ้งที ่  2 13-14 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

- หลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะห\
ทดสอบ คร้ังที่ 2 24-25 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

4. อาจารย\นัดดา  โปดำ 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 16-17 ก ุมภาพันธ \ 2564 
กรมวิทยาศาสตร\บริการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบ
ค ุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 25-26 มีนาคม 2564 กรม
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- หลักสูตรขGอกำหนด ISO/IEC 17025 
: 2017 30-31 มีนาคม 2564 กรม
ว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ Online – 
Zoom 

- การตรวจสอบความใชGไดGของวิธีทาง
เคมี ครั ้งที ่  2 13-14 พฤษภาคม 
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2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

- หลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะห\
ทดสอบ ครั้งที่ 2 24-25 พฤษภาคม 
2564 กรมว ิทยาศาสตร \บร ิการ/ 
Online -Zoom 

5. อาจารย\กมลนาวิน  อินทนูจิตร 
ไดGรับการพัฒนาเร่ือง 

- อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใชGกฎหมายสิ ่งแวดลGอม 
16-19 พฤศจ ิกายน 2563 กรม
ส Y ง เ ส ร ิ มค ุณภาพส ิ ่ ง แ วดล G อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลGอม 

- สัมมนาเพื ่อขับเคลื ่อนและผลักดัน
การจัดการสิ่งแวดลGอมภูมิทัศน\การ
จัดการสิ่งแวดลGอมชุมชนผYานระบบ
การประชุมทางไกล 18 ธันวาคม 
2 5 6 3  ก ร ม ส Y ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ภ า พ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล G อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

- โครงการบรรยายพ ิ เศษ เ ร ื ่ อ ง 
พระมหากษัตริย\กับความเปXนไทย 
19 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
สำรวจและจัดทำประกาศยYานชุมชน
เก Y า เป X นมรดกจ ั งหว ั ด  21 -22 
ธันวาคม 2563 สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล G อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรGาง
วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา" 6-7 มีนาคม 2564, 13-14 
มีนาคม 2564 

9.2 ไดGรับการพัฒนาตามเกณฑ\ 5 คน 
9.3 คิดเปXนรGอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 เอกสาร/หลักฐานการเขGารYวมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพของอาจารย\ประจำหลักสูตร 

R £ ( 1 0 )  จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ Gาม ี )  ได Gร ับการพ ัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมYนGอยกวYารGอยละ 50 ตYอปB 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
(ถGามี) 
- มีบุคลากรท้ังส้ิน 2 คน คือนางสุรัตนา 

เพชรจำรัส และ น.ส.วรรณฤดี  หม่ืนพล
ไดGรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " 
Office 365 Upskill/Reskill” รุYนท่ี 1 
วันท่ี 11-12 มีนาคม 2564 ณ 
หGองปฏิบัติการ 206 ศูนย\ภาษาและ
คอมพิวเตอร\ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
วิเคราะห\การถดถอย” และการ
วิเคราะห\สถิติไคสแควร\ (Chi-Square 
Test) ในระหวYางวันท่ี 27,29 ตุลาคม 
2563 ณ ผYานระบบออนไลน\ 
- ไดGรับการพัฒนาฯ 2 คน 

   -  คิดเปXนรGอยละ 100 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 เอกสาร/หลักฐานการไดGรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

R £ (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศ ึกษาปBส ุดท Gาย/ 

11.1 มีนักศึกษาปBสุดทGาย/ บัณฑิตใหมY  
- จำนวนนักศึกษาปBสุดทGาย/ 12... คน 
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บัณฑิตใหมYที่มีตYอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี ่ยไมYนGอยกวYา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- จำนวนผูGตอบแบบสอบถาม .12..... คน 
- รGอยละของผูGตอบแบบสอบถาม . 100%.. 
- ระดับความพึงพอใจ ...4.34.. 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมYท่ียังไมYมี
บัณฑิตไมYตGองประเมินประเด็นน้ีแตYหาก
เปXนหลักสูตรปรับปรุงตGองประเมินประเด็น
น้ีดGวย 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.11-1 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปBสุดทGายที่มีตYอคุณภาพ
หลักสูตร 

R £ (12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูGใชGบัณฑิตที่มีตYอบัณฑิตใหมY 
เฉลี ่ยไมYนGอยกวYา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตท่ี
มีตYอบัณฑิตใหมY เปXนไปตามเกณฑ\ (เฉลี่ยไมY
นGอยกวYา 3.51) ไดGคะแนน 4.65 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตที่มีตYอ
บัณฑิตใหมY 
5.4.12-2 จำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินท้ังหมด 

วิธีการคำนวณ 
(1) จำนวนตัวบ'งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติที่ดำเนินการได$จริง 
11 

(2) จำนวนตัวบ'งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติที่ต$องดำเนินการในปMการศึกษา 25...... 

11 

(3) ร$อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ'งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร-อยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ$ตัวบ>งช้ีท่ี 5.4  

q  ดำเนินงานน/อยกว:าร/อยละ 80    =  0  คะแนน    

q  ดำเนินงานร/อยละ 80    =  3.50  คะแนน 

q  ดำเนินงานน/อยกว:าร/อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

q  ดำเนินงานร/อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

q  ดำเนินงานน/อยกว:าร/อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

q  ดำเนินงานร/อยละ 100    =  5.00  คะแนน 
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* โดยดูจากจำนวนตัวบSงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข%อ (2) ได%จาก มคอ.2 หมวด 7 ข%อ 7  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปaาหมาย ปY 2562 ปY 2563 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

ปmญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปmญหาต>อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค$ของหลักสูตร 
แนวทางการปaองกันและแก<ไข

ปmญหาในอนาคต 
นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ค่อนข้างน้อย 

นักศึกษาเรียนไม่ผ่านตามแผนการ
เรียน และมีผลต่อเกรดเฉล่ียสะสม
ท่ีจะเป็นตัวแปรในการแบ่ง
สถานภาพของนักศึกษา 

ปรับพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
โครงการพ่ีสอนน้องก่อนสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 

นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม
อยู่ในสถานะวิกฤติ 

นักศึกษาต้องลดจำนวนรายวิชาลง 
ไม่สามารถลงรายวิชาตามแผนการ
เรียนได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้
คำปรึกษาแนะนำเร่ืองการ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาไม่สามารถเข้า
ห้องปฏิบัติการ นอกเวลา
ราชการได้ 

การทำโครงงานของนักศึกษาขาด
ความก้าวหน้า  
แผนการดำเนินการวิจัยของ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนด  

จัดตารางการเข้า
ห้องปฏิบัติการระหว่างวิชาท่ี
เรียนกับงานวิจัยของ
นักศึกษา 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ มีไม่เพียงพอ 

นักศึกษาไม่ได้ทดลองปฏิบัติกับ
อุปกรณ์จริง 
ต้องแบ่งกลุ่มนักศึกษา ทำให้การ
ปฏิบัติไม่ท่ัวถึง  

เตรียมการย้ายไป
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
ใหม่ ภายในปีการศึกษา 
2564 
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องค$ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะตGองมีป]จจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูGซึ่งประกอบดGวยความพรGอมทางกายภาพ ความพรGอมดGานอุปกรณ\ ความพรGอมดGานเทคโนโลยี 
ความพรGอมดGานการใหGบริการเชYน หGองเรียนหGองปฏิบัติการ หGองทำวิจัย อุปกรณ\การเรียนการสอน 
หGองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร\ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาท่ี
สYงเสริมสนับสนุนใหGนักศึกษาสามารถเรียนรูGไดGอยYางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูGที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ โดยพิจารณารYวมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ องค\ประกอบดGานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGจะพิจารณา
ไดGจากตัวบYงช้ีตYอไปน้ี 

ตัวบ>งช้ีท่ี 6.1        ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู<  
ชนิดของตัวบ>งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู<กำกับดูแลตัวบ>งช้ี : นายกมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท$  : 0866987788 
ผู<จัดเก็บข<อมูล :  นายกมลนาวิน อินทนูจิตร  โทรศัพท$  : 0866987788 
การจัดเก็บข<อมูล :  ปYการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการดำเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติท่ีหลักสูตรไดG
ดำเนินการในป]จจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏ 
6.1.1 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส>วนร>วมของอาจารย$ประจำ
หลักสูตรเพ่ือให<มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 
ประเด็นเปaาหมาย :  
เปjาหมาย ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรมีเปjาหมายในเร่ืองระบบการดําเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน โดยมีสYวนรYวมของอาจารย\ประจําหลักสูตรเพ่ือใหGมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG คือ 
หลักสูตรมีกระบวนการใหGอาจารย\ประจำหลักสูตรอาจารย\ผูGสอน นักศึกษา หรือผูGท่ีมีสYวนเก่ียวขGอง 
มีสYวนรYวมในการวิเคราะห\สภาพป]ญหาหรือความตGองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG คะแนนความพึง
พอใจท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG (เชYน หGองเรียน/หGองปฏิบัติการ/หGองสมุด/ศูนย\ภาษา/ หGองเรียน
รวม/หอประชุม/หGองประชุม/สนามกีฬา เปXนตGน) ของนักศึกษาและอาจารย\ ไมYนGอยกวYา 3.51 
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรไดGใชGระบบการดำเนินงานเพ่ือใหGมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGของหลักสูตรรYวมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยโดย  
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1. มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายในการอำนวยส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGโดยใหGใชGงบประมาณในการ
ดำเนินงานจากสYวนกลาง  
2. มหาวิทยาลัยจัดต้ังหนYวยงานสายสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัยไวGคอยใหGบริการกับบุคลากร 
เชYน ศูนย\คอมพิวเตอร\ สำนักวิทยบริการหรือหนYวยงานอ่ืนๆ ใหGเปXนหนYวยงานท่ีมีบทบาทหนGาท่ีใน
การอำนวยการใหGเกิดส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGตามพันธกิจของหนYวยงานในมหาวิทยาลัยรYวมกัน  
3.คณะมีคณะกรรมการบริหารประจำคณะท่ีจะทำหนGาท่ีในการวางแผนงานและบริหารจัดการใหGมี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG อำนวยความสะดวกตYางๆ ใหGกับอาจารย\และนักศึกษาในทุกหลักสูตรอยYาง
เพียงพอและเหมาะสม โดยเนGนใหGทุกหลักสูตรมีสYวนรYวม คือ  
3.1 มีอาจารย\ประจำหลักสูตรเขGาไปเปXนตัวแทนอยูYในคณะกรรมการบริหารประจำคณะเพ่ือเขGารYวม
ประชุมวางแผนในการบริหารจัดการ  
3.2 หลักสูตรจัดประชุมอาจารย\ประจำหลักสูตรวิเคราะห\สภาพป]ญหาหรือความตGองการส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูGท่ีไดGจากอาจารย\ประจำหลักสูตร นักศึกษา อาจารย\ผูGสอนหรือผูGท่ีมีสYวน
เก่ียวขGอง เพ่ือนำเสนอตYอคณะกรรมการบริหารคณะ 
 3.3 ตัวแทนอาจารย\ประจำหลักสูตรเสนอ/สะทGอนขGอมูลดGานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGท่ีพบใน
หลักสูตรตYอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา  
4. คณะกรรมการบริหารคณะวางแผนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดหา ซYอมแซม หรือ
ปรับปรุงพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGเพ่ืออำนวยความสะดวกตอบสนองความตGองการและลด
ป]ญหาในการจัดการเรียนการสอนใหGกับหลักสูตร  
 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีไดGดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตYอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูG
ของนักศึกษาและอาจารย\ ประจำปBการศึกษา 2562 และสรุปและวิเคราะห\ผล โดยจากการสำรวจ
พบวYา ระบบการจองใชGหGองปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการทางสิ่งแวดลGอมขั้นสูงและไดGนำผล
การสำรวจดังกลYาวเขGาที่ประชุมอาจารย\ประจำหลักสูตร พิจารณาเพื่อหารือและหาแนวทางในการ
จัดหาส่ิงสนับสนุน  
หลักสูตรไดGนำเสนอแนวทางดังกลYาวตYอคณะวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนฯตามความเหมาะสมโดยเสนอใหGมีการจัดทำระบบ
การจองใชGหGองปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ\ทางวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม ซึ่งไดGดำเนินการเสร็จส้ิน
และสามารถใชGส่ิงสนับสนุนดังกลYาวในภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2563 
หลักสูตรไดGดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\ 
หลังส้ินสุดปB 2563 พบวYา มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนตYอจำนวนผูGเรียนในดGาน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอมเพ่ิมข้ึน และความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ อยูYใน
ระดับมาก 
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• มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลGอมประชุมอาจารย\ประจำหลักสูตร เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตาม
กระบวนจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGในปBการศึกษา 2563 ท่ีผYานมาโดยพบวYา การปรับปรุงการ
จัดหาครุภัณฑ\อยYางเดYนชัด เชYน 
1. ป]ญหาข้ันตอนตามกระบวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGและเสนอแนวทางการแกGป]ญหา

โดยจัดหาครุภัณฑ\ทางวิทยาศาสตร\ส่ิงแวดลGอมข้ันสูงอยYางพอเพียง 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค\ของระบบ ดังน้ี 
1. เพ่ือใหGมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGท่ีเพียงพอและเหมาะสมพบวYามีการปรับปรุงอยYางเดYนชัดโดยมี

ครุภัณฑ\เพ่ิมข้ึนรองรับการสรGางผลงานทางวิชาการและนักศึกษา 
2. เพ่ือใหGเกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\พบวYาอยูYในระดับดี 

 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ระบบการดําเนินงานของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลGอมโดยมีสYวนรYวมของอาจารย\ประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหGมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
Act : ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรจะทบทวนระบบการมีสYวนรYวมของอาจารย\ประจําหลักสูตร
เพ่ือใหGมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG ท้ังในหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยจะดำเนินการสำรวจ
จำนวนและความตGองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGดGานอ่ืนๆ จากผูGท่ีมีสYวนเก่ียวขGองเพ่ือนำไปพัฒนา
หรือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGใหGเพียงพอและเหมาะสมตYอไป รวมท้ังหลักสูตรไดGดำเนินการใน
การพิจารณาปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกและการเรียนรูGตYางๆ จากผลการประเมินจากอาจารย\
และหนังสือ ซ่ึงหลักสูตรไดGดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา ดังน้ี 1. ปรับปรุงหนังสือและตำราใน
หGองสมุดของหลักสูตรใหGมีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากข้ึน 2. ปรับปรุงการเขGาถึง
ระบบอินเตอร\เน็ตใหGมีความทันสมัยมากข้ึน 3. ปรับปรุงสภาพหGองเรียนใหGมีบรรยากาศท่ีนYาเรียน
และมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการเรียนท้ังในหGองเรียนและแบบออนไลน\ 4. มีการ
ปรับปรุงปjายของมหาวิทยาลัยใหGมีความสวยงาม 5. การเตรียมความพรGอมอาคารเรียนใหมY 6. การ
เตรียมความพรGอมหGองปฏิบัติการทางส่ิงแวดลGอมข้ันสูง 

 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\มากกวYา 4.09 และ 3.99 ตามลำดับ 

 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยันและกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถ

ให<เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 
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คณะและหลักสูตรประชุมรYวมกันและจัดทำแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG สามารถเพ่ือ
เผยแพรYเปXนแนวปฏิบัติแกYคณะและหลักสูตรอ่ืน ๆ ตYอไป 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  
หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\อยูYในระดับมาก 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% พ.ศ. 2563 
2. ระบบกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG 

  
 
 
6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู<ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต>อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเปaาหมาย :  
เปjาหมาย ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรมีเปjาหมายในเร่ืองจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมตYอการจัดการเรียนการสอนคือ หลักสูตรไดGรับการสนับสนุนส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูGท่ีเพียงพอ และเหมาะสมตYอการจัดการเรียนการสอน  
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
ในปB 2563 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดำเนินการเร่ืองจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตYอการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือช้ีแจงและพิจารณาจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG
ประจำปBการศึกษารYวมกัน  
2.หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยรYวมกันจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGใหGเพียงพอและเหมาะสม
ตYอการจัดการเรียนการสอน 
 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรไดGมอบหมายใหGเจGาหนGาที ่หGองปฏิบัติการ อาจารย\ผู Gสอนรายวิชาที ่เกี ่ยวขGองกับ
หGองปฏิบัติการและอาจารย\ท่ีปรึกษาวิจัยเฉพาะทาง มีสYวนรYวม ทำหนGาท่ีตรวจสอบความพรGอมของ
วัสดุอุปกรณ\ในการสอนและวิจัยทางวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม รวมถึงการจัดสรรเวลาและอุปกรณ\
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ของหGองปฏิบัติการ ในแตYละภาคการศึกษา เพื่อไมYใหGเกิดการทับซGอนของคาบเรียนและวิจัยของ
นักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดใหGม ีการลงบันทึกการใชGโดยบันทึกการยืม-คืน อุปกรณ\
หGองปฏิบัติการ บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดลGอม บันทึกการขอ
ใชGสถานที่เพื่อปฎิบัติงานวิจัยเพื่อเปXนขGอมูลในการนำไปจัดการทำแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือหรือ
ดำเนินการขอความอนุเคราะห\สถานท่ีดำเนินงานวิจัยท่ีเหมาะสม อยYางตYอเน่ือง 
         แนวทางการการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานขGอมูล สนับสนุนการเรียนการสอน ทาง
สำนักวิทยบริการ รYวมกับหลักสูตร อาจารย\ผู Gสอน รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานขGอมูล
ออนไลน\ จัดหาซื้อหนังสือวารสารฐานขGอมูล  การเตรียมความพรGอมหนังสือ วารสารฐานขGอมูล 
การบริการ ประชาสัมพันธ\/แนะนำ/อบรมการใชG รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ทั้งนี้สYวนหน่ึง
เอกสารทางสิ่งแวดลGอมไดGรับความอนุเคราะห\จากหนYวยงานที่เกี่ยวขGองทางสิ่งแวดลGอมดำเนินการ
มอบใหGหลักสูตรดGวย อาทิเชYน กรมสYงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลGอม หนYวยอนุรักษ\สิ่งแวดลGอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทGองถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม จังหวัดสงขลา 
เปXนตGน 

 
รูปถ&ายห*องปฏิบัติการและส&วนจัดสรรหนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรAส่ิงแวดล*อม 

ภายในศูนยAวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

ตู$เก็บสารเคม ี เครื่องเขย'า 
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เครื่องวัดความขุ'น ตู$อบความชื้น และเครื่องชั่งระดับห$องปฎิบัติการ 

  

อ'างปรับอุณหภูมิและชั้นวางเครื่องมือปฎิบัติการ ตู$ควบคุมอากาศและเครื่องไนโตรเจน 

  

เครื่องไนโตรเจน เครื่องตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ PM 
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เตาอบ ห$องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร0สิ่งแวดล$อม 

  

ชั้นวางเอกสารเบิกจ'ายอุปกรณ0และใช$
ห$องปฏิบัติการ 

ตู$เก็บเอกสารทางวิทยาศาสตร0สิ่งแวดล$อม 

 

 

ตู$บ'ม BOD เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร0สิ่งแวดล$อม 
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ตารางการสอน ณ ห$องปฏิบัติการ แบบบันทึกการขอใช$ห$องปฎิบัติการ 

  

เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer วิธีการใช$เครื่องมือและแบบบันทึกการใช$เครื่อง 

           

          โถงทางเดินห$องปฏิบัติการ                                 ภายในห$องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร0สิ่งแวดล$อม 
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แผนผังอาคารคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีหลังใหม' ชั้น 4 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล$อม 
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   บริเวณโซนห$องปฏิบัติการ                               บริเวณโซนห$องปฏิบัติการและค$นคว$าวิจัย 

      

     บริเวณสำนักงานโปรแกรมและห$องพักอาจารย0                 การมีส'วนร'วมในการจัดหาครุภัณฑ0 

                                                                            ที่ตรงตามความต$องการหลักสูตร 

       นอกจากน้ี ยังมีการประชุม ติดตามและปรับผังห้องเรียนในอาคารใหม่เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดแก่
หลักสูตรและนักศึกษา 

  

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางผังห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในอาคารใหม่ 
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ผลการประชุมหลังจากการปรับผังห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 
• มีการประเมินกระบวนการ 
ปlญหาและอุปสรรค ข%อเสนอแนะ ท่ีใช%ปรับปรุงกระบวนการ  

• จำนวนห%องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล%อมมีเพียงห%องเดียว ทำให%ต%องมีการวางแผนการเรียนการ
สอนทางห%องปฏิบัติการไมSทับซ%อนกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 

• การจัดสรรอุปกรณrและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อมให%เพียงพอตSอการเรียนการสอน
และการวิจัย 

• การสนับสนุนด%านหนังสือ วารสารวิชาการและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 
            หลักสูตรได%เปuดโอกาสให%นักศึกษาและอาจารยrได%ประเมินผลความพึงพอใจที่มีตSอการใช%ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู%ห%องปฏิบัติการ และมีการรSวมประเมินความพึงพอใจที่มีตSอการใช%สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู% อยSางตSอเนื่อง ในระบบโดยสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน
ภาพด%านสื่อ/เอกสารและอุปกรณrการเรียนการสอน ภาพรวมด%านการบริการของห%องสมุด ภาพรวมด%าน
การบริการด%านกายภาพที่เหมาะสมตSอการเรียนการสอน และ ภาพรวมด%านการบริการด%านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย และจากผลเฉลี่ยการประเมินตSอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ทั้งของ
อาจารยrประจำหลักสูตรและนักศึกษา พบวSาอยูSในระดับดีและดี 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน Act : ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรไดG
ดำเนินการเสนอแผนขอปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ\มีความพรGอมในการงานในดGานการเรียนการ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปBการศึกษา 2563 หนGา 171 
 

สอน การปรับภูมิทัศน\ในหGองเรียนและบริเวณรอบๆหGองเรียน ไปยังคณะ และจะดำเนินการ
ติดตามความคืบหนGาในการพิจารณางบประมาณการปรับปรุงกับทางมหาวิทยาลัยตYอไป  
 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
    จากการปรับปรุงและแก%ไขตามปlญหาและอุปสรรค หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป|น

รูปธรรม ดังน้ี 

ปHญหาและอุปสรรค ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปOนรูปธรรม 

จำนวนห%องปฏิบัติการทาง
ส่ิงแวดล%อมมีเพียงห%องเดียว ทำให%
ต%องมีการวางแผนการเรียนการสอน
ทางห%องปฏิบัติการไมSทับซ%อนกับการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 

หลักสูตรได%ประชุมและวางแผนแก%ไขปlญหาห%องปฏิบัติการท่ี
ไมSเพียงพอ โดยแจ%งให% สนส. กำหนดตารางการใช%
ห%องปฏิบัติการไมSให%ตรงกัน นอกจากน้ีสำหรับนักศึกษาท่ีมี
ความประสงคrในการใช%เคร่ืองมือสำหรับการวิจัย ทำบันทึก
การขอใช%สถานท่ีเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย บันทึกการยืม-คืน 
อุปกรณrห%องปฏิบัติการ อยSางเป|นระบบ 

การจัดสรรอุปกรณrและเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อมให%เพียงพอ
ตSอการเรียนการสอนและการวิจัย 

หลักสูตรได%มีการวางแผนจัดหาอุปกรณrท่ีเหมาะสมตSอการ
เรียน การสอนอยSางเหมาะสม เชSน คอมพิวเตอรrพกหา เคร่ือง
กระจายเสียง เคร่ืองฉายข%ามศีรษะ สำหรับเคร่ืองมือทาง
ปฏิบัติการส่ิงแวดล%อม ได%ให%นักศึกษาบันทึกการยืม-คืน 
อุปกรณrห%องปฏิบัติการ อยSางเป|นระบบ และหลักสูตรยังจัดทำ
แผนจัดหาครุภัณฑrในห%องปฏิบัติการอยSางตSอเน่ือง 

การสนับสนุนด%านหนังสือ 
วารสารวิชาการและรายงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 

หลักสูตรเอ้ือความสะดวกแกSนักศึกษาโดย บันทึกการยืม-คืน 
หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม รวมถึงการ
สำรวจความต%องการของอาจารยrประจำหลักสูตรและอาจารยr
ผู%สอนอยSางตSอเน่ือง ทางสำนักวิทยบริการ รSวมกับหลักสูตร
เพ่ือจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข%อมูล สนับสนุนการเรียน
การสอน  
 

 

ท้ังน้ี จากแผนการกSอสร%างอาคารเรียนและห%องปฏิบัติการ ปÄ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรrและ
เทคโนโลยีได%จัดสรรพ้ืนท่ีห%องปฏิบัติการและห%องเรียนแกSหลักสูตรอยSางเพียงพอ ซ่ึงคาดวSาจะสามารถ
แก%ไขปlญหาดังกลSาวได%พอสมควรและทางคณะวิทยาศาสตรrและเทคโนโลยีได%มีการจัดประชุมช้ีแจง
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รายละเอียดเก่ียวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาและกำหนดราคากลาง
ซ้ือครุภัณฑrตามคำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี ๑๐๕๑/๒๕๖๓ ประจำปÄ ๒๕๖๓ อยSางเครSงครัด
สอดคล%องกับวิกฤต Covid-19  

  

คณะกรรมการหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล%อมรSวมประชุมการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑrตามคำส่ัง 
มรภ.สข.ท่ี ๑๐๕๑/๒๕๖๓ ภายใต%สถานการณrโควิท-19 

 

ท้ังน้ีในตลอดปÄการศึกษา 2563 ได%ปรับการสอนเป|นแบบออนไลนrในบางรายวิชาผSาน Google 
classroom, ZOOM และ YouTube streaming live เน่ืองจากสถานการณrความปกติใหมSจากวิกฤต 
Covid-19 

 

  

สอนออนไลนrรายวิชา GES0502 ชีวิตกับส่ิงแวดล%อมผSาน ZOOM และ YouTube streaming live 
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            โดยในส&วนห้องปฏิบัติการและห้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม อาคารใหม่ 
ได้ดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้ได้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564  

  

ระบบตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 

  

การเดินระบบน้ำในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 

  

การจัดสรรพ้ืนท่ีในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 
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ห้องบรรยาย อาคารใหม่ 

  

ป้ายหน้าห้อง พร้อมใช้งาน อาคารใหม่ 

  

ป้ายหน้าห้อง พร้อมใช้งาน อาคารใหม่ ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี อาคารใหม่ 
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การตรวจรับครุภัณฑ์เตาเผา การตรวจรับครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารระเหย 

  

การตรวจรับครุภัณฑเ์ครื่องวิเคราะห์โลหะแบบหลายธาต ุ เคร่ืองวิเคราะห์ TOC 

  

เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักสารละลาย ระบบปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองวิเคราะห์ TOC  
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ภาพวีดีทัศน์ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ภายในอาคารเรียนรวมใหม่ 

 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยันและกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถ

ให<เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 
คณะและหลักสูตรประชุมรYวมกันและจัดทำแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG สามารถเพ่ือ
เผยแพรYเปXนแนวปฏิบัติแกYคณะและหลักสูตรอ่ืน ๆ ตYอไป 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  
หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\อยูYในระดับมาก 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% พ.ศ. 2563 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยrและนักศึกษาตSอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% 
3. รูปถSายห%องปฏิบัติการและสSวนจัดสรรหนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 
4. รายการครุภัณฑrสนับสนุนการเรียนรู% 
5. บันทึกการยืม-คืน อุปกรณrห%องปฏิบัติการ 
6. บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรrส่ิงแวดล%อม 
7. บันทึกการขอใช%สถานท่ีเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย 
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6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย$ต>อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู< 
ประเด็นเปaาหมาย :  
เปjาหมาย ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรมีเปjาหมายในเร่ืองกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGคือ หลักสูตรดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGใหGนักศึกษาและอาจารย\มีความพึงพอใจไมYนGอยกวYา 
3.51  
ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มีกลไก 
ระบบและกลไก Plan : ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรมีกระบวนการในการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG ดังน้ี  
1. หลักสูตรรYวมกับมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย\ตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG  
2. หลักสูตรปรับปรุงแบบประเมินใหGสมบูรณ\  
3.นำแบบประเมินความพึงพอใจในเร่ืองน้ีใหGกับกลุYมอาจารย\และนักศึกษาไดGประเมินทุกปB
การศึกษา 
4.หลักสูตรสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรใหGคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดG
รับทราบ  
5. หลักสูตรนัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลประเมินความพึงพอใจและหา
แนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน  
6. หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในเร่ืองน้ีตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย\ตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG 
 
• มีการนำระบบกลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
มีการนำระบบกลไกไปสูYการปฏิบัติ/ดำเนินงาน Do : ในปBการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจของอาจารย\และนักศึกษาท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG สรุปไดGดังน้ี 1. ความ
พึงพอใจของนักศึกษาตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG โดยหลักสูตรไดGเก็บขGอมูลจากนักศึกษา พบวYา
นักศึกษามีความพอใจโดยเฉล่ียอยูYในระดับมาก (4.09 คะแนน) 2. ความพึงพอใจของอาจารย\ตYอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูG โดยหลักสูตรไดGเก็บขGอมูลจากอาจารย\ประจำหลักสูตรท้ัง 5 ทYาน พบวYา 
อาจารย\ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGโดยเฉล่ียอยูYในระดับมาก ( 3.99 
คะแนน)  
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• มีการประเมินกระบวนการ 
มีการประเมินกระบวนการ Check : จากการดำเนินงานตามกระบวนการดังกลYาว หลักสูตรไดG
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนการของการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ที่มีตYอการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูGใหGมี
จำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมตYอการจัดการศึกษาซึ่ง พบวYา นักศึกษามีความตGองการดGาน
ภาพรวมด%านการบริการด%านกายภาพที่เหมาะสมตSอการเรียนการสอน และอาจารย\มีความตGองการส่ิง
สนับสนุนดGานด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ\ในการ
สอนออนไลน\เปXนส่ือดGานการสอนใหGมากย่ิงข้ึน 
จากผลการประเมินในสSวนของอาจารยrประจำหลักสูตรพบวSาความพึงพอใจของอาจารยrประจำหลักสูตร
ตSอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% อยูSในระดับมาก คิดเป|น 3.99 คะแนน และผลการประเมินในสSวนของนักศึกษา
ในหลักสูตรพบวSาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตSอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% อยูSในระดับมาก คิด
เป|น 4.09 คะแนนดังน้ี 

ประเด็นความเห็น ค่าเฉล่ีย 

2559 

ค่าเฉล่ีย 

2560 

ค่าเฉล่ีย 

2561 

ค่าเฉล่ีย 

2562 

ค่าเฉล่ีย 

2563 

ระดับ
คุณภาพ 

2563 

ภาพรวมด้านส่ือ/เอกสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.17 1.0 3.86 4.24 4.04 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการของ
ห้องสมุด 

4.17 4.42 4.71 4.53 4.23 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการด้าน
กายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน 

4.11 1.44 4.07 3.68 3.95 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัย 

4.18 1.13 3.72 3.90 3.75 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 4.15 2.0 4.09 4.09 3.99 มาก 
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และผลการประเมินในสSวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวSาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตSอ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นความเห็น 

ค&าเฉล่ีย 

2559 

ค&าเฉล่ีย 

2560 

ค&าเฉล่ีย 

2561 

ค&าเฉล่ีย 

2562 

ค่าเฉล่ีย 

2563 

ระดับ
คุณภาพ 

2563 

ภาพรวมด%านส่ือ/
เอกสารและอุปกรณrการ
เรียนการสอน 

4.17 4.17 4.49 3.93 4.13 มาก 

ภาพรวมด%านการบริการ
ของห%องสมุด 

4.17 4.17 4.58 4.11 4.07 มาก 

ภาพรวมด%านการบริการ
ด%านกายภาพท่ีเหมาะสม
ตSอการเรียนการสอน 

4.11 4.11 4.49 3.91 4.06 มาก 

ภาพรวมด%านการบริการ
ด%านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัย 

4.18 4.18 4.52 4.00 4.11 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 4.26 4.15 4.15 4.00 4.09 มาก 

 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย\ตYอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูG มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน Act : ในปB
การศึกษา 2563 หลักสูตรไดGผลการประเมินมารYวมกันพิจารณาและะมอบหมายใหGอาจารย\
ประจำหลักสูตรชYวยกันติดตามใหGนักศึกษาเขGาไปกรอกแบบประเมินทางออนไลน\ใหGครบตาม
จำนวนจริง จะทำใหGเห็นทิศทางการพัฒนาเร่ืองส่ิงสนับสนุนการเรียนรูGมีทิศทางความชัดเจน
มากย่ิงข้ึน อีกท้ังในปBการศึกษา 2563 มีโครงการการจัดหาครุภัณฑ\และการเขGาถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูG ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ใหGพรGอมใชGงานในปBการศึกษา 
2564 
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• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปdนรูปธรรม 
หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\มากกวYา 4.09 และ 3.99 ตามลำดับ  
ปBการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารจัดการตSอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู%ท่ีมีจนทำให%เกิดผลกับ
นักศึกษา ดังน้ี  
มีคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย\ประจำหลักสูตรและนักศึกษา  
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จำนวน 3 บทความ 
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดGตีพิมพ\เผยแพรYในฐานขGอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
จำนวน 1 บทความ 
(หลักฐานแสดงใน 4.3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร) 

 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ$ยืนยันและกรรมการผู<ตรวจประเมินสามารถ

ให<เหตุผลอธิบายการเปdนแนวปฏิบัติท่ีดีได<ชัดเจน 
คณะและหลักสูตรประชุมรYวมกันและจัดทำแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG สามารถเพ่ือ
เผยแพรYเปXนแนวปฏิบัติแกYคณะและหลักสูตรอ่ืน ๆ ตYอไป 
สรุปเปaาหมายการดำเนินงาน :  
หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจตYอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูGของนักศึกษาและอาจารย\อยูYในระดับมาก 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% พ.ศ. 2563 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ>งช้ี 
เปaาหมาย 
ปY 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเปaาหมาย 

ปY 2562 ปY 2563 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูG 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่ 6 ข6อคิดเห็น 

1. ข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู<ประเมิน 
 

ข<อคิดเห็นหรือสาระท่ีได<รับจาก             
การเสนอแนะจากผู<ประเมิน 

 

ความเห็นของประธานหลักสูตร             
ต>อข<อคิดเห็นหรือสาระท่ีได<รับ               

การเสนอแนะ 

 

การนำไปดำเนินการเพ่ือ                  
การวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู<สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู<ท่ีสำเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผูGสำเร็จการศึกษา 
วันท่ีสำรวจ ___25 พฤษภาคม 2564___ 

ข<อวิพากษ$ท่ีสำคัญจากผลการ
ประเมิน 

จากการประเมินความพึงพอใจตSอหลักสูตรโดยผู%สำเร็จการศึกษา 
5 ด%าน พบวSา 

1. ด%านการรับนักศึกษา เทSากับ 4.35 มาก 
2. ด%านการควบคุมดูแลให%คำปรึกษา เทSากับ 4.57 มาก 
3. ด%านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสSงเสริม

ทักษะการเรียนรู%ในศตวรรษท่ี 21 เทSากับ 4.22 มาก 
4. ด%านหลักสูตรการศึกษา เทSากับ  4.45 มาก 
5. ด%านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู% เทSากับ  4.15 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด เท&ากับ 4.34 ภาพรวมอยู&ในเกณฑA มาก 
ข<อคิดเห็นของคณาจารย$ต>อผลการ

ประเมิน 
หลักสูตรที+จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที+
ทนัสมยัและได้คณุภาพ 

ข<อเสนอการเปล่ียนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ไมYมี 
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3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู<มีส>วนเก่ียวข<อง (ผู<ใช<บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 

การประเมินได%ดำเนินการจัดทำอยSางตSอเน่ืองทุกปÄ โดยมี 2 หนSวยงาน
เป|นผู%รับผิดชอบจัดทำแบบสอบถามออนไลนrและสรุปผลการประเมิน 
ดังน้ี 

1. สำนักสSงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบจัดทำ
แบบสอบถามออนไลนrสำหรับผู%ใช%บัณฑิต 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลนrสำหรับอาจารยr
ประจำหลักสูตรและนักศึกษาช้ันปÄท่ี 1-4 

ผู%ท่ีมีสSวนเก่ียวข%องกับการประเมินหลักสูตร มี 3 กลุSม ดังน้ี 
1. นักศึกษาช้ันปÄท่ี 1-4 ทำการประเมินออนไลนrจาก 

https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-
student.php 

2. อาจารยrประจำหลักสูตร ทำการประเมินออนไลนrจาก 
https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-
teacher.php 

3. ผู%ใช%บัณฑิต ทำแบบสอบถามออนไลนrเร่ืองความคิดเห็นของ
ผู%ใช%บัณฑิตตSอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคr จาก 
http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_student/login.php 

หลังจากผู%ที่มีสSวนเกี่ยวข%องกับการประเมินหลักสูตรได%ทำการประเมิน
เสร็จเรียบร%อยแล%ว ระบบจะสรุปผลการประเมินเพื่อให%หลักสูตรนำ
ข%อมูลมาใช%ประกอบการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในหลักสูตร
ตSอไป 

ข<อวิพากษ$ท่ีสำคัญจากผล                  
การประเมิน 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%บัณฑิตตSอคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคr จำนวน 5 ด%าน พบวSา 
1) ด%านคุณธรรม จริยธรรม เทSากับ 4.68  
2) ด%านความรู%ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 4.64  
3) ด%านทักษะทางปlญญา 4.62 
4) ด%านทักษะความสัมพันธrระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.66 
5) ด%านทักษะการวิเคราะหrเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช%
เทคโนโลยี 4.55 
ภาพรวมท้ังหมด เทSากับ 4.63 ภาพรวมอยูSในเกณฑrมาก 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจแสดงให%เห็นวSา เมื่อบัณฑิตออกไป
ทำงาน บัณฑิตสามารถใช%ความรู%และความสามารถทางวิชาการ/
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วิชาชีพ ในการทำงานได%เป|นอยSางดี ผู%ใช%บัณฑิตมีความพึงพอใจตSอตัว
บัณฑิต ในระดับมาก 

ข<อคิดเห็นของคณาจารย$ต>อผล             
การประเมิน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปlจจุบันเป|นหลักสูตรที่ทันสมัยและ
ได%คุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูSตลาดแรงงานและตรง
กับความต%องการของผู%ใช%บัณฑิต จุดที่ควรปรับปรุง คือ เน%นภาษาอังกฤษ
ในการเรียนมากขึ้นในปÄสุดท%าย เน%นการใช%ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
มากข้ึนเพ่ือให%บัณฑิตสามารถทำงานรSวมกับเพ่ือนรSวมงานชาวตSางชาติได% 

ข<อเสนอการเปล่ียนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

 หลักสูตรควรเรSงดำเนินการทำโครงการความรSวมมือทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการในการสSงนักศึกษาเข%าปฏิบัติสหกิจศึกษา และให%สถาน
ประกอบการมีสSวนรSวมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเป|นวิทยากร
พิเศษหรือการเข%าศึกษาดูงาน 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตCอหลักสูตร 

การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ<า
มี) ท่ีมีผลกระทบต>อหลักสูตรในช>วง 
2 ปYท่ีผ>านมา 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเทียบ
โอนยกเว%นวิชาเรียนของผู%สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยให%มีการเทียบ
โอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน สาขา
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางหลักสูตรได%ปรับปรุง
หลักสูตร (สมอ.08) ของหลักสูตรให%สอดคล%องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเทียบโอนยกเว%นวิชา
เรียนของผู%สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562 
และเปuดรับนักศึกษาเทียบโอนในปÄการศึกษา 2562 และ ปÄ
การศึกษา 2563 พบวSา ไมSมีผู%ใดสนใจสมัครเรียน 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบการวัดผล เรื่อง การตกออก 
ทำให%นักศึกษาตกออกน%อยลงในชั้นปÄที่ 1 และ ชั้นปÄที่ 2 แตS
จะสSงผลในระยะยาว อาจจะทำให%นักศึกษาไมSสามารถสำเร็จ
การศึกษาได%ภายใน 4 ปÄ เพราะนักศึกษาที่อยูSในภาวะวิกฤต
จะไมSสามารถลงทะเบียนเรียนได%เกิน 15 หนSวยกิต ในภาค
การศึกษาถัดไป 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ<ามี) 
ที่มีผลกระทบต>อหลักสูตรในช>วง 2 ปYท่ี
ผ>านมา 

- ในปMที่ผ'านมาได$มีการปรับเปลี่ยนระบบสมัครคัดเลือกบุคคลเข$า
ศึกษาต'อในระดับอุดมศึกษาหรือระบบ TCAS โดยในปMนี้นักเรียน
สามารถสละสิทธิ์ได$แค'ครั้งเดียว จึงส'งผลให$มีจำนวนนักเรียน
รายงานตัวเข$าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
- จากสถานการณ0การแพร'ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส'งผลให$
นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล$เคียง
เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกล$บ$าน จึงส'งผลให$มีจำนวน
นักเรียนรายงานตัวเข$าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
มากขึ้น 
- จากสถานการณ0การแพร'ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมี
ความต'อเนื ่องและเพิ ่มความรุนแรงมากขึ ้น โดยรัฐบาลมีการ
ประกาศ พรก.ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดต'อ ส'งผลให$มหาวิทยาลัย
จำเปmนจะต$องออกมาตรการควบคุมการแพร'ระบาด ส'งผลให$
หลักสูตรต$องปรับรูปแบบการเร ียน รวมทั ้งร ูปแบบการจัด
กิจกรรมต'าง ๆ ให$เปmนแบบออนไลน0เกือบทั้งหมด 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจำปY  
 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล<ว
เสร็จ 

ผู<รับผิดชอบ 

ประชุมอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\
ผูGสอนหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.7 
และรับฟ]งขGอเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2563 อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการปรับความรูGพ้ืนฐานดGานคณิตศาสตร\ 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร\ สำหรับนักศึกษา
แรกเขGา 

กรกฎาคม 2563 อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธ\หลักสูตร พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ\ 2564 

อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปBสุดทGาย/
บัณฑิตใหมYท่ีมีตYอคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2564 อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2564 

อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการหลักสูตรเขGารYวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 - 
มิถุนายน 2564 

อาจารย\
ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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2. ความก<าวหน<าของการดำเนินงานตามแผนและข<อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล*วเสร็จ ผู*รับผิดชอบ ความสำเร็จของ
แผน หรือเหตุผล

ท่ีไม&สามารถ
ดำเนินการได*

สำเร็จ 
ประชุมอาจารยrประจำ
หลักสูตรและอาจารยr
ผู%สอนหมวดวิชาเฉพาะ 
เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.
และรับฟlงข%อเสนอแนะ 

23 มิถุนายน 2563 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 
 

โครงการปรับความรู%
พ้ืนฐานด%าน
คณิตศาสตรr 
ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอรr สำหรับ
นักศึกษาแรกเข%า 

13 - 17 กรกฎาคม 2563 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 
 

เชิญวิทยากรมาให%
ความรู%แกSคณาจารยr
และนักศึกษา 

กันยายน 2563 – มีนาคม 2564 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 
 

โครงการประชาสัมพันธr
หลักสูตร 

 โครงการประชาสัมพันธrหลักสูตรในเชิง
รุก 
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนสSงเสริมวิทยามูลนิธิและ
โรงเรียนสSงเสริมศาสนาบ%านดินลาน 
- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

โรงเรียนบำรุงศาสนr และ โรงเรียน
เทศบาล 5 
- คร้ังท่ี 3 วันท่ี 9 มีนาคม 2564  

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒนr 

อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 
 

สำรวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปÄ

พฤษภาคม 2564 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 
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แผนดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล*วเสร็จ ผู*รับผิดชอบ ความสำเร็จของ
แผน หรือเหตุผล

ท่ีไม&สามารถ
ดำเนินการได*

สำเร็จ 
สุดท%าย/บัณฑิตใหมSท่ีมี
ตSอคุณภาพหลักสูตร 
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 

กรรมการประจำ
หลักสูตรเข%ารSวม
โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 อาจารยr
ผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดำเนินการแล%ว 

 
 
3. ข*อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข%อเสนอแนะในการปรับโครงสร%างหลักสูตร (จำนวนหนSวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
 ปรับลดจำนวนหนSวยกิตลดลง ปรับวิชาแกนให%เหมาะสมกับสาขาวิชา เพ่ิมรายวิชาเลือกให%มีเน้ือหา

ท่ีทันสมัยกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
3.2  ข%อเสนอการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
 ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาให%ทันสมัยและสอดคล%องกับแนวโน%มของเทคโนโลยีในปlจจุบันและใน

อนาคต 
3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยrและบุคลากรสายสนับสนุน 
 สSงเสริมให%คณาจารยrและบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองด%านวิชาการ/วิชาชีพ อยSาง

ตSอเน่ือง 
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4. แผนปฏิบัติการใหม&สำหรับปc 2564 
 
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต&ละแผน วันท่ีคาดว&าจะส้ินสุดแผนและผู*รับผิดชอบ) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล*ว
เสร็จ 

ผู*รับผิดชอบ 

ประชุมอาจารยrประจำหลักสูตรและอาจารยrผู%สอน
หมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.7 และรับ
ฟlงข%อเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2564 อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการปรับความรู%พ้ืนฐานด%านคณิตศาสตรr 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรr สำหรับนักศึกษาแรก
เข%า 

กรกฎาคม 2564 อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาให%ความรู%แกSคณาจารยrและนักศึกษา กันยายน 2564 – มีนาคม 
2564 

อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธrหลักสูตร พฤศจิกายน 2564 – 
มีนาคม 2565 

อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปÄสุดท%าย/
บัณฑิตใหมSท่ีมีตSอคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2565 อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2565 อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการประจำหลักสูตรเข%ารSวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2564 - 
มิถุนายน 2565 

อาจารยrผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห$จุดเด>นและโอกาสในการพัฒนา องค$ประกอบท่ี 2 - องค$ประกอบท่ี 6 

จุดเด&น 
1. หลักสูตรได%รับความรSวมมือจากอาจารยrประจำหลักสูตรด%วยดี ทำให%อัตราการคงอยูSและความพึง

พอใจของอาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรตSอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูSในระดับมากท่ีสุด  
2. อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได%รับการพัฒนาตนเองอยSางตSอเนื่อง โดยหลักสูตรได%จัดสรร

งบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยrอยSางตSอเนื ่องและเพียงพอ เพื ่อนำทักษะและ
ประสบการณrท่ีได%มากำหนดสาระรายวิชาให%มีความทันสมัยอยูSเสมอ 

3. อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรได%รับการตีพิมพrเผยแพรSงานวิชาการอยSางตSอเนื่องทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ โดยมีการแนะนำแหลSงทุนสำหรับการทำงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให%กับอาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ที่ใช%กำกับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู% (มคอ.3, มคอ.4) และกำกับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรได%สSงเสริมให%อาจารยrผู%สอนมีการ
ปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ให%สอดคล%องกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปlจจุบัน และพื้นฐานของ
ผู%เรียน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแตSการวางแผนการรับเข%านักศึกษา การลง
พ้ืนที่ประชาสัมพันธr ขั้นตอนการรายงานตัวที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโครงการเตรียมความพร%อมกSอนเข%า
ศึกษา โดยคณะและมหาวิทยาลัยได%จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนหลักสูตรเกี ่ยวกับโครงการ
ประชาสัมพันธrหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยrที่ปรึกษามีการแนะนำในการปรับแผนการเรียนให%
นักศึกษาที่อยูSในภาวะวิกฤต โดยสร%างความเข%าใจให%อาจารยrที่ปรึกษาในการดูแลแนะนำนักศึกษาในท่ี
ปรึกษา 

7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตSาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยSางตSอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัย
และคณะควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการเก่ียวกับการสSงเสริมและพัฒนานักศึกษาให%มากข้ึน 

8. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได%ดี และเป|นท่ีต%องการของตลาดแรงงาน  
9. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสำรวจความต%องการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู % และมีระบบ

สารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจตSอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ของทั้งอาจารยrและนักศึกษา โดยควร
ให%ความสำคัญการจัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนรองรับความต%องการทางเทคโนโลยีที ่มีการ
เปล่ียนแปลงอยSางรวดเร็ว 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพrผลงานวิชาการในวารสารที่มีคSาน้ำหนักมากขึ้น โดยคณะและ

มหาวิทยาลัยควรสร%างแรงจูงใจ ให%รางวัลสำหรับอาจารยrท่ีมีผลงานตีพิมพrในวารสารท่ีมีคSาน้ำหนักตSาง ๆ  
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2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรให%ได%รับการพัฒนาตนเองอยSางตSอเนื่อง โดยการสร%าง
แรงจูงใจให%อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตร เชSน ให%รางวัลสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานระดับดี หรือ ดีมาก
รวมถึงเข%าศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือนำมาปรับใช%ให%เหมาะสมกับสถานการณrปlจจุบัน  

3. สำนักสSงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาให%เป|นรูปแบบเดียวในทุก
รอบของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 

4. สร%างชSองทางและสนับสนุนให%นักศึกษาได%มีโอกาสแสดงออกมากข้ึน โดยการสSงเสริมและสนับสนุนให%ศิษยr
ปlจจุบันได%เรียนรู%นอกห%องเรียน เชSน การทำงานไอทีระหวSางเรียน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการด%านไอที 

5. การบูรณาการข%ามรายวิชา โดยอาจารยrผู%สอนแตSละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรSวมกันเพื่อสอนแบบ
บูรณาการข%ามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือให%นักศึกษาได%ฝûกทักษะด%านการคิดแก%ไขปlญหามากข้ึน 

6. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด%านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน%นผู%เรียนเป|นสำคัญสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร%างทักษะการเรียนรู%ในศตวรรษท่ี 21 

7. อาจารยrท่ีปรึกษาควรเอาใจใสSดูแลนักศึกษาตกค%างอยSางใกล%ชิดและหาแนวทางชSวยเหลือ ดังน้ี 
- ในกรณีที่นักศึกษาตกค%างและเรียนไมSครบตามหลักสูตร อาจารยrประจำหลักสูตร/อาจารยrที่ปรึกษา 

ประสานงานเพ่ือขอเปuดรายวิชากับอาจารยrผู%สอนและสำนักสSงเสริมและงานทะเบียน 
- ในกรณีนักศึกษาตกค%างจากรายวิชาโครงงาน อาจารยrผู%รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผSานอาจารยrท่ี

ปรึกษาเพ่ือทราบปlญหาและหาวิธีแก%ไข 
8. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ทางด%านคอมพิวเตอรrที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยSาง

รวดเร็ว และทันสมัย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล6อม 
คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี  ปVการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ>งช้ีตามองค$ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดล%อม 
เมื่อประเมินโดยใช%เกณฑrมาตรฐานและอิงเกณฑrการประเมินตามที ่สกอ. กำหนด ในรอบปÄการศึกษา 2563  
ผลการประเมินสรุปได%ดังน้ี 
 

ตัวบ%งชี้ เป,าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป,

าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวต้ัง ผลลัพธC 

(%หรือสัดส%วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคAประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบSงช้ีท่ี 1.1 
การบริหารจัดการหลัก 
สูตรตามเกณฑrมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดย 
สกอ. 

ผSาน ผSาน บรรล ุ ผSาน 

ผลการประเมินรายองคAประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร !" หลักสูตรไดKมาตรฐาน 
£ ไม%ไดKมาตรฐาน 

องคAประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ&งช้ีท่ี 2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอ
บมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหSงชาติ 

4.00 
 

คSาเฉล่ีย 4.63 
บรรล ุ 4.63 ดีมาก 

ตัวบ&งช้ีท่ี 2.2 
(ปริญญาตรี) 
ร%อยละของบัณฑิตปริญ
ญาตรีท่ีได%งานทำหรือปร
ะกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปÄ 

ร%อยละ 70 
3.75 
คะแนน 

23+25  
 
×100=92.31 บรรล ุ 4.62 ดีมาก 

52 
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ตัวบ%งชี้ เป,าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป,

าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวต้ัง ผลลัพธC 

(%หรือสัดส%วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินรายองคAประกอบที่ 2 บัณฑิต               เฉล่ียรวม 4.63 คะแนน 

องคAประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ&งช้ีท่ี 3.1 การรับ 
นักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 ดี 

ตัวบ&งช้ีท่ี 3.2 
การสSงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 ดี 

ตัวบ&งช้ีท่ี 3.3 
ผลลัพธrท่ีเกิดกับนักศึก
ษา 

3.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน บรรล ุ 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองคAประกอบที่ 3 นักศึกษา       เฉล่ียรวม 3.67 คะแนน 

องคAประกอบที่ 4 อาจารยA 

ตัวบ&งช้ีท่ี 4.1 
การบริหารและพัฒนาอา
จารยr 

4.00 
คะแนน 3.00 คะแนน ไมSบรรล ุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ&งช้ีท่ี 4.2 
คุณภาพอาจารยr 

เฉล่ียรวม 3.89 คะแนน 

ร%อยละของอาจารยrประจ
ำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริ
ญญาเอก 

ร%อยละ 40 
5.00 

คะแนน 

2 

×100=40 บรรล ุ 5.00 ดีมาก 
5 

ร%อยละของอาจารยrประจ
ำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนS
งทางวิชาการ 

ร%อยละ 40 
3.33 

คะแนน 

1  
×100=20 ไมSบรรล ุ 1.67 น%อย 

5 
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ตัวบ%งชี้ เป,าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป,

าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวต้ัง ผลลัพธC 

(%หรือสัดส%วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลงานวิชาการของอาจา
รยrประจำหลักสูตร 

ร%อยละ 20 
5.00 

คะแนน 

1.2  

×100=24 
บรรล ุ 5.00 ดีมาก 

5 

ตัวบ&งช้ีท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารยr 

4.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 ดี 

ผลการประเมินรายองคAประกอบท่ี 4 อาจารยA 3.63 คะแนน 

 
องคAประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู*เรียน 

ตัวบ&งช้ีท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลัก
สูตร 

4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ 4.00 ดี 

ตัวบ&งช้ีท่ี  5.2 
การวางระบบผู%สอนแล
ะจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ&งช้ีท่ี  5.3 
การประเมินผู%เรียน 

3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ&งช้ีท่ี 5.4 
ผลการดำเนินงานหลัก
สูตรตามกรอบมาตรฐา
นคุณวุฒิระดับอุดมศึก
ษาแหSงชาต ิ

ร%อยละ 
100 
5.00 

คะแนน 

11  
×100=100 

บรรล ุ 5.00 ดีมาก 11 

ผลการประเมินรายองคAประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู*เรียน 
 
 

3.75 คะแนน 
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ตัวบ%งชี้ เป,าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป,

าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวต้ัง ผลลัพธC 

(%หรือสัดส%วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคAประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู* 

ตัวบ&งช้ีท่ี 6.1 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู% 

4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ 4.00 ดี 

ผลการประเมินรายองค6ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู- 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินองค6ประกอบที ่2 - 6  (13 ตัวบDงช้ี) 3.86 คะแนน 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินองค$ประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนGอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

 
!  
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห$องค$ประกอบคุณภาพ และตัวช้ีวัดท่ีใช<ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

องคrประกอบ 
คะแนน 
ผSาน 

จำนวน 
ตัวบSงชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนOอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคrประกอบท่ี 1 
การกำกับมาตรฐา
น 

 
ผSาน !" หลักสูตรไดKมาตรฐาน 

£ ไม%ไดKมาตรฐาน 

องคrประกอบท่ี 
2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
วบ

Sงช
ี้ใน

อง
คrป

ระ
กอ

บที่
 2-

6 

2 - - 4.63 4.63 ดีมาก 

องคrประกอบท่ี 
3 นักศึกษา 

3 - 4.00 3.00 3.67 ดี 

องคrประกอบท่ี 
4 อาจารยr 

3 3.89 3.00 4.00 3.63 ดี 

องคrประกอบท่ี 
5หลักสูตร 
การเรียนการ 
สอนการประเมิน
ผู%เรียน 

4 - 3.33 5.00 3.75 ดี 

องคrประกอบท่ี  6 
ส่ิงสนับสนุนการ 
เรียนรู% 

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน  3.89 3.57 4.25 3.86 ดี 

 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบYงช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เปXนผลลัพธ\ของกระบวนการยYอย 
!  
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห$มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และตัวบ>งช้ีท่ีใช<ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่   จำนวน 
ตัวบ&งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน%อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 3.80 4.31 4.03 ดีมาก 

2 4 3.89 3.00 4.00 3.47 ดี 

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน  3.89 3.57 4.25 3.86 ดี 

 

รายงานผลการวิเคราะห$จุดเด>นและจุดท่ีควรพัฒนา องค$ประกอบท่ี 2- องค$ประกอบท่ี 6  

จุดเด>น 

1. หลักสูตรไดGรับความรYวมมือจากอาจารย\ประจำหลักสูตรดGวยดี ทำใหGอัตราการคงอยูYและความ
พึงพอใจของอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรตYอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูYในระดับมากท่ีสุด  

2. อาจารย\ผู GรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดGรับการพัฒนาตนเองอยYางตYอเนื่อง โดยหลักสูตรไดG
จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย\อยYางตYอเนื่องและเพียงพอ เพื่อนำทักษะและ
ประสบการณ\ท่ีไดGมากำหนดสาระรายวิชาใหGมีความทันสมัยอยูYเสมอ 

3. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGรับการตีพิมพ\เผยแพรYงานวิชาการอยYางตYอเน่ืองท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ โดยมีการแนะนำแหลYงทุนสำหรับการทำงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหGกับอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
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4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ที่ใชGกำกับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรูG (มคอ.3, มคอ.4) และกำกับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรไดGสYงเสริมใหGอาจารย\ผูGสอนมี
การปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ใหGสอดคลGองกับเทคโนโลยี สภาพสังคมป]จจุบัน และพื้นฐาน
ของผูGเรียน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแตYการวางแผนการรับเขGานักศึกษา การ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ\ ขั้นตอนการรายงานตัวที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโครงการเตรียมความพรGอม
กYอนเขGาศึกษา โดยคณะและมหาวิทยาลัยไดGจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหลักสูตรเกี ่ยวกับ
โครงการประชาสัมพันธ\หลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย\ที่ปรึกษามีการแนะนำในการปรับแผนการเรียนใหG
นักศึกษาที่อยูYในภาวะวิกฤต โดยสรGางความเขGาใจใหGอาจารย\ที่ปรึกษาในการดูแลแนะนำนักศึกษาในท่ี
ปรึกษา 

7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตYาง ๆ เพื ่อพัฒนานักศึกษาอยYางตYอเนื ่อง โดย
มหาวิทยาลัยและคณะควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการเกี่ยวกับการสYงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาใหGมากข้ึน 

8. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดGดี และเปXนท่ีตGองการของตลาดแรงงาน  
9. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสำรวจความตGองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูG และมีระบบ

สารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจตYอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูGของทั้งอาจารย\และนักศึกษา โดย
ควรใหGความสำคัญการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนรองรับความตGองการทางเทคโนโลยีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยYางรวดเร็ว 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพ\ผลงานวิชาการในวารสารที่มีคYาน้ำหนักมากขึ้น โดย
คณะและมหาวิทยาลัยควรสรGางแรงจูงใจ ใหGรางวัลสำหรับอาจารย\ที่มีผลงานตีพิมพ\ในวารสารที่มีคYา
น้ำหนักตYาง ๆ 

2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรใหGไดGรับการพัฒนาตนเองอยYางตYอเนื่อง โดย
การสรGางแรงจูงใจใหGอาจารย\ผู Gร ับผิดชอบหลักสูตร เชYน ใหGรางวัลสำหรับหลักสูตรที ่มีผลการ
ดำเนินงานระดับดี หรือ ดีมากรวมถึงเขGาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อนำมาปรับใชGใหG
เหมาะสมกับสถานการณ\ป]จจุบัน  

3.  สำนักสYงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาใหGเปXนรูปแบบ
เดียวในทุกรอบของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 
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4.  สรGางชYองทางและสนับสนุนใหGนักศึกษาไดGมีโอกาสแสดงออกมากขึ้น โดยการสYงเสริมและ
สนับสนุนใหGศิษย\ป]จจุบันไดGเรียนรูGนอกหGองเรียน เชYน การทำงานไอทีระหวYางเรียน การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการดGานไอที 

5.  การบูรณาการขGามรายวิชา โดยอาจารย\ผูGสอนแตYละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรYวมกันเพ่ือ
สอนแบบบูรณาการขGามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝfกทักษะดGานการคิด
แกGไขป]ญหามากข้ึน 

6.  หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในดGานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนGนผูGเรียนเปXนสำคัญ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรGางทักษะการเรียนรูGใน
ศตวรรษท่ี 21 

7.  อาจารย\ท่ีปรึกษาควรเอาใจใสYดูแลนักศึกษาตกคGางอยYางใกลGชิดและหาแนวทางชYวยเหลือ ดังน้ี 
8.  ในกรณีที่นักศึกษาตกคGางและเรียนไมYครบตามหลักสูตร อาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ท่ี

ปรึกษา ประสานงานเพ่ือขอเปÇดรายวิชากับอาจารย\ผูGสอนและสำนักสYงเสริมและงานทะเบียน 
9.  ในกรณีนักศึกษาตกคGางจากรายวิชาโครงงาน อาจารย\ผู GรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผYาน

อาจารย\ท่ีปรึกษาเพ่ือทราบป]ญหาและหาวิธีแกGไข 
10. หลักสูตรควรจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู GทางดGานคอมพิวเตอร\ที ่รองรับเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงอยYางรวดเร็ว และทันสมัย  
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รายการข6อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปVการศึกษา 2563 

 

  ช่ือข<อมูลพ้ืนฐาน ข<อมูล 

1 จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
2 - - --ระดับปริญญาตรี  
3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - - --ระดับปริญญาโท  
5 จำนวนนักศึกษาป]จจุบันท้ังหมด  
6 

จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนYงทาง
วิชาการ 1 

7 
- - --จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมYมีตำแหนYง
ทางวิชาการ 4 

8 
- - --จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหนYง
ผูGชYวยศาสตราจารย\ 1 

9 
- - --จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหนYงรอง
ศาสตราจารย\  

10 
- - --จำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหนYง
ศาสตราจารย\  

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบหลักสูตร  
12 

จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย\ประจำหลักสูตร/อาจารย\ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร  

13 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

14 - - --จำนวนผลงานท่ีมีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร  
15 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

16 - - --จำนวนผลงานท่ีมีการย่ืนจดสิทธิบัตร  
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  ช่ือข<อมูลพ้ืนฐาน ข<อมูล 

17 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดGตีพิมพ\เผยแพรYในฐานขGอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

18 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ\ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขGอมูล TCI กลุYมท่ี 2  

19 - - --จำนวนผลงานท่ีมีการจดแจGงลิขสิทธ์ิ  
20 - - --จำนวนผลงานท่ีไดGรับการจดอนุสิทธิบัตร  

21 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ\ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมYอยูYในฐาน ขGอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ\ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขGอมูล TCI กลุYมท่ี 1  

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขGอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วYาดGวยหลักเกณฑ\การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรYผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

23 - - --จำนวนผลงานไดGรับการจดสิทธิบัตร  
24 

- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดGรับการประเมินผYานเกณฑ\การขอ
ตำแหนYงทางวิชาการแลGว  

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยท่ีหนYวยงานหรือองค\กรระดับชาติวYาจGางใหGดำเนินการ  
26 - - --จำนวนผลงานคGนพบพันธุ\พืช พันธุ\สัตว\ ท่ีคGนพบใหมYและไดGรับการจดทะเบียน  
27 

- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผYานการพิจารณาตามหลักเกณฑ\การประเมิน
ตำแหนYงทางวิชาการ แตYไมYไดGนำมาขอรับการประเมินตำแหนYงทางวิชาการ  

28 
- - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีมีการเผยแพรYสูYสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผYานส่ืออิเลคทรอนิกส\ online  

29 - - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับสถาบัน  
30 - - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับชาติ  
31 - - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับความรYวมมือระหวYางประเทศ  
32 - - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับภูมิภาคอาเซียน  
33 - - --จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับนานาชาติ   
34 

- - -จำนวนบทความของอาจารย\ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดGรับการอGางอิงใน
ฐานขGอมูล TCI และ Scopus ตYอจำนวนอาจารย\ประจำหลักสูตร  
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35 การมีงานทำของบัณฑิต  
36 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  
37 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสำรวจเร่ืองการมีงานทำภายใน 1 ปB หลัง
สำเร็จการศึกษา  

38 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดGงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมYนับรวมผูGท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ)  

39 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
40 จำนวนผูGสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทำกYอนเขGาศึกษา  
41 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดGประจำอยูYแลGว  
42 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตYอระดับบัณฑิตศึกษา  
43 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  
44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ\ทหาร  
45 

เงินเดือนหรือรายไดGตYอเดือน ของผูGสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดGงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คYาเฉล่ีย)  

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจGางท่ีมีตYอผูGสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  

47 ผลงานทางวิชาการของผูGสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
48 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูGสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดGรับการ
ตีพิมพ\หรือเผยแพรY  

49 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ\ท่ีมีการตีพิมพ\ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง   
50 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

51 
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ\ท่ีตีพิมพ\ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

52 - ---ผลงานท่ีไดGรับการจดอนุสิทธิบัตร  
53 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ\ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขGอมูล TCI กลุYมท่ี 2  

54 
- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ\ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมYอยูYในฐานขGอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ\ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขGอมูล TCI กลุYมท่ี 
1  
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55 

- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ\ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขGอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วYาดGวย หลักเกณฑ\การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรY
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

56 - ---ผลงานท่ีไดGรับการจดสิทธิบัตร  
57 

- ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีมีการเผยแพรYสูYสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผYานส่ืออิเลคทรอนิกส\ online  

58 - ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับสถาบัน  
59 - ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับชาติ  
60 - ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับความรYวมมือระหวYางประเทศ  
61 - ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับภูมิภาคอาเซียน  
62 - ---จำนวนงานสรGางสรรค\ท่ีไดGรับการเผยแพรYในระดับนานาชาติ   
63 จำนวนผูGสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปBการศึกษาท่ีเปXนวงรอบประเมิน)  

 
 


