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คำนำ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด สาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบดว้ย บทสรุปผูบ้ริหาร 
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการ
ศึกษา 2564 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 1



สารบัญ 

หน้า  
คำนำ  .....................................................................................................................................................1

สารบัญ  ..................................................................................................................................................2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  .........................................................................................................................4

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  ..................................................................................................3

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ...........................................................................................................................3

องค์ประกอบที ่1  การกำกับมาตรฐาน  ....................................................................................................10

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  ................10

หมวดที่ 2 อาจารย์  ..............................................................................................................................13

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์  ........................................................................................................................13

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  ..........................................................................................13

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์  ................................................................................................................23

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์  ...........................................................................................................33

หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต  ..........................................................................................................35

องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา  .....................................................................................................................37

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา  ...............................................................................................................37

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  .......................................................................................48

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  .........................................................................................................58

องค์ประกอบที ่ 2 บัณฑิต  ........................................................................................................................62

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ...............................62

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  .................63

หมวดที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน  ............................................................................64

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  ............................................................................................97

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  .............................................105

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  ..........................................................................................................117

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ...........124

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร  .........................................................................................................131

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ...............................................................................................132

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 2



ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ....................................................................................................132

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  .........................................................................................................................146

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  .......................................................................148

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  ............................................................................149

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ....................................................................................153

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ปีการศึกษา พ.ศ. 
2564 .................................................................................................................................................157

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 3



บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และให้นักศึกษาได้ออกฝึก
ปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ และปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ทั้งในและนอกท้องถิ่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น ในส่วนของการให้คํา
ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ให้คําแนะนําด้าน
วิชาการและการดําเนินชีวิต มีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและ
สะดวกในการติดต่อมากที่สุด โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนํา
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอนมาจัดโครงการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการ
สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และการส่งเสริมการบูรณาการ
การวิจัยกับการเรียนการสอน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหี้องเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อหนังสือ เอกสาร 
ตำรา ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD   ฯ และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระ
ความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการอย่างตอ่เนื่อง และมีการยื่น

ขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษามีการแนะนำในการปรับแผนการเรียน

ให้นักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแนะนำนักศึกษา
ในที่ปรึกษา ทำให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ดีขึ้น 

3.    หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
มหาวิทยาลัยและคณะควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาใหม้ากขึ้น 

4.  หลักสูตรมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในด้านสถานที่และครุภัณฑ์ ห้อง
ปฏิบัติการ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่มีค่าน้ำหนักมากขึ้น 

เช่น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2.   ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
3.   หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. ควรเร่งหาทางแก้ปัญหานักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน 

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที ่1 1 ผ่าน  -

องค์ประกอบที ่2 2 4.36 ดีมาก

องค์ประกอบที ่3 3 3.67 ดี

องค์ประกอบที ่4 3 3.96 ดี

องค์ประกอบที ่5 4 3.75 ดี

องค์ประกอบที ่6 1 4.00 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 14 3.89 ดี
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1 หลักสูตร  25491641100862  
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Environmental Sciences) 

1.3 ประวัติความเปน็มาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538   และที่ผา่นมามีการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
แรกเมื่อปีการศึกษา 2543 และครั้งต่อมาในปีการศึกษา 2549 โดยเป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาให้ความ
สนใจเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี และบัณฑิตของหลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยในระยะที่ผ่านมาทางโปรแกรมวิชาได้ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ได้แก ่แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต  

 เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและทันสมัยเหมาะ
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

•  พ.ศ. 2555 ปรับปรุงเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

• พ.ศ.2559 ปรับปรุงเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

• พ.ศ. 2564  ปรับปรุงเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

1. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
หลักสูตรควรวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุตอ่การ
สำเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตร

หลักสูตรมีการติดตามสถานะของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จ
การศึกษาตามแผน และวางแผนการเรียนให้นักศึกษา 
ทำให้นักศึกษาตกค้างสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะตาม
ระดับชั้น

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดย
แบ่งตามระดับชั้น

3. หลักสูตรควรวางแผนแก้ไขปัญหาการสำเร็จ
การศึกษาให้เปน็ไปตามแผนอย่างเร่งด่วน

หลักสูตรมีการติดตามสถานะของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จ
การศึกษาตามแผน และวางแผนการเรียนให้นักศึกษา 
ทำให้นักศึกษาตกค้างสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น

4. ควรมีการเพิ่มรายวิชาให้มีการบูรณาการวิจัย 
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถบูรณาการวิจัย บริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้

5. ควรมีการติดตามผลการทวนสอบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความ
ผิดปกติ และนำมาพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตร
ต่อไป

หลักสูตรมีการติดตามผลการทวนสอบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติ
อย่างต่อเนื่อง

6. ทบทวนการจัดทำแผนรับนักศึกษาและการหา
ทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาเรียน

หลักสูตรได้ทบทวนแผนการรับนักศึกษา และจัด
ทำการประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ

1 ดร.สายสิริ  
ไชยชนะ 

อาจารย์ -Ph.D. (Environmental    
 Sciences) 
-วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 

-University of East Anglia 
  
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
  
2545 
2542 

2 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู้รอบ 

อาจารย์ -วท.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
  
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
-ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2553 
2543 

2539 
2553

3 ผศ.ขวัญกมล 
ขุนพิทักษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

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

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2541 
2537 

4 นางสาวนัดดา 
โปดำ 

อาจารย์ -วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่ง
แวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
2546 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร

อาจารย์ -วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ

1 ดร.สายสิริ  
ไชยชนะ 

อาจารย์ -Ph.D. (Environmental    
 Sciences) 
-วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 

-University of East Anglia 
  
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
  
2545 
2542 

2 ดร.สุชีวรรณ 
ยอยรู้รอบ 

อาจารย์ -วท.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
  
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
-ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2553 
2543 

2539 
2553
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4. อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 34 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

3 ผศ.ขวัญกมล 
ขุนพิทักษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

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

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2541 
2537 

4 นางสาวนัดดา 
โปดำ 

อาจารย์ -วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่ง
แวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
2546 

5 นายกมลนาวิน 
อินทนูจิตร

อาจารย์ -วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
-วท.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ

ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
2 อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ - วท.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
- ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

3 อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ - Ph.D. (Environmental    
 Sciences)
- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 

4 อาจารย์นัดดา โปดํา - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

5 อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- วท.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

6 อาจารย์ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ - Ph.D. (Engineering)
- วท.ม. (วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ คำแก้ว - Ph.D. (Environmental Chemistry)
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
- วท.บ. (เคมี)
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8 อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร - ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
- วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

9 อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร - วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

10 อาจารย์อดิศักดิ ์เด็นเพ็ชรหน๋อง - วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)

11 อาจารย์ ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม - Ph.D. (Law)
- น.ม. นิติศาสตร์ (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)
- น.บ. (นิติศาสตร์)

12 อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ - ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
- วท.ม. (เคมีศึกษา)
- วท.บ.เคมี

13 อาจารย์อรนุช สุขอนันต์ - วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: ชีววิทยา)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

14 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี - วท.ด. (พฤกษศาสตร์)
- วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

15 อาจารย์ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
- วท.บ. (จุลชีววิทยา)

16 อาจารย์วาสนา มู่สา - วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

17 อาจารย์ภัทริยา  สังข์นอ้ย - บธ.ม. (การตลาด)
- ศศ.บ. (การตลาด)

18 อาจารย์ ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ - Ph.D.Condensed Matter Physics
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
- วท.บ. (ฟิสิกส์)

19 อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร - ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
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- วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: แขนงเทคโนโลยี
ก่อสร้าง)

20 อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี - ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาต)ิ
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

21 อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ - วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์)
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

22 อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ - วท.ม. (เคมี)
- วท.บ. (เคมี)

23 อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ - วท.ม. (เคมี)
- วท.บ. (เคมี)

24 อาจารย์สุธินี หีมยิ - วท.ม. (วาริชศาสตร์)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

25 อาจารย์มาศภินันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ - วท.ม. (สถิติประยุกต์)
- วท.บ. (สถิติประยุกต์)

26 อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง - บธ.ม. (การตลาด)
- บธ.บ. (การตลาด)

27 อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง - ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
- วท.ม. (ฟิสิกส์)
- กศ.บ. (ฟิสิกส์)

28 อาจารย์ ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม - ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

- ค.ม. (สุขศึกษา)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

29 อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ - วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ)
- วท.บ.ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)

30 อาจารย์วรวรรณ สุขใส - อ.ม. (ภาษาไทย)
- กศ.บ. (ภาษาไทย) 
- นศ.บ. (สื่อสิ่งพิมพ์)

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมสันต์ สังขมณี - วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
- วท.บ. (เคมี)

32 อาจารย์วีรยุทธ ทองคง - วท.ม. (กีฏวิทยา)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

33 อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร - ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาต)ิ

ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 8



5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ชั้น 4 อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
34 อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน - วท.ม. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
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องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ำหนดโดย สกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ โทรศัพท์ : 061-560-7666 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ โทรศัพท์ : 061-560-7666   
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่าน ไม่ผ่าน

! 1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

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

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

1.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing 
1.1.1-2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนำเสนอ สกอ. (ถ้ามี) 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing

! 2. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร จำนวน 5 คน คอื 

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

1.1.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing 
1.1.2-2 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 3.2) 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing 
1.1.2-3เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนำเสนอ สกอ. (ถ้ามี) 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing

! 3. คณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปดิสอน มผีลงานทางวชิาการอยา่ง
นอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลงั ไมจ่ำกดัจำนวนและประจำไดม้ากกวา่ 1 หลกัสตูร 
อาจารยป์ระจำหลกัสตูรทกุคน มคีณุวฒุหิรอืดำรงตำแหนง่ทางวชิาการเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร คอื  

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

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

1.1.3-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing

! 4. คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน 
• อาจารยป์ระจำ 
คณุวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่หรอืดำรงตำแหนง่ทางวชิาการไมต่ำ่กวา่ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ ในสาขานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัหรอืสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน หาก
เปน็อาจารผูส้อนกอ่นเกณฑน์ีป้ระกาศใช ้อนโุลมคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรไีด ้
• อาจารยพ์เิศษ 
ในปกีารศกึษา 2564 หลกัสตูรไมม่อีาจารยพ์เิศษ 

• อาจารยผ์ูส้อน 
ในปกีารศกึษา 2564 หลกัสตูรอาจารยผ์ูส้อนมทีัง้หมด 34 คน และเปน็ไปตามเกณฑ ์

ดงัแสดงรายละเอยีดในหนา้ที ่6

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผ่าน ไม่ผ่าน
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” 
คะแนนเป็นศูนย ์

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

1.1.4-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing

! 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

1.1.10-1 การปรับปรุงหลักสูตร 
https://dr ive.google.com/drive/folders/1uDvUOVoBMUXpKy-
NWvO6ozNS2iWwb5mh?usp=sharing

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผ่าน ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ผ่าน ! ผ่าน ! ผ่าน บรรลุ
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :      อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ โทรศัพท์  :  086-987-0990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :            น.ส.วรรณฤดี  หมื่นพล            โทรศัพท์  :  089-599-3718 
การจัดเก็บข้อมูล :         ปีการศึกษา 2564 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณบดีเป็นประธาน มีหน้าที่วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการ โดย
หลักสูตรได้จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะได้จัดทำ
แผนบริหารและพัมนาบุคลากรในภาพรวมของคณะ พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ
เนื่อง โดยระบุในแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2564 อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่หลักสูตรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองตามที่ต้องการอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง/คน โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 10,000 บาท/
คน/ปี หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                              

ประเด็นเป้าหมาย :  
 อาจารย์ที่รับการแต่งตั้งใหม่ต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2   

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มกีลไก 
  ในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกที่คณะและ
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติทั้งดา้นคุณวุฒิ ผลการ
ศึกษา ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร  
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2. งานการเจ้าหน้าที่ (กจ.) กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร และประกาศให้ทราบทั้งใน
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย และป้ายประกาศ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับสมัคร  

3. ผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้ทั่วไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4. เมื่อผู้สมัครสอบผ่านความรู้ทั่วไปแล้ว จะทำการสอบความรู้เฉพาะด้านเพื่อวัดความรู ้ และ 

ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน  
5. เมื่อผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้เฉพาะด้านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ผู้สมัครจะ

ต้องผ่านการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมพิจารณาผลการคัดเลือกก่อนนำผล
พิจารณาไปประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

 สำหรับการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่จากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

  ในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการวางระบบการดำเนินงานเพื่อแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  

1. กรณีที่มีการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น ชื่อ-สกุล ตำแหนง่วิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปีที่สำเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างชัดเจน เพื่อนำเข้าคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะฯ (กช.) เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอ่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. ในระหว่างปีการศึกษา หากหลักสูตรมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร หลักสูตรต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มาทดแทน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเช่นเดียวกัน เพื่อนำเข้าคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป 

เมื่อมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรจะมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงาน
ของหลักสูตร เพื่อให้กลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปน็อย่างมีประสิทธิภาพ  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
หลักสูตรได้ดำเนินการในส่วนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำเขา้คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยัง 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรต่อไป ในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรไม่ไดม้ีการรับอาจารย์ใหม่ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

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

   ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
จากการปรับปรุงหลักสูตร ทางหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรมีข้อเสนอแนะว่า หากมีการ
พิจารณารับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ควรมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับ
เกณฑ์การพิจารณารับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ควรมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
  หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีคุณวุฒิ
ตรงตาม ที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน  

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                      
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 
4.1.1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์                                                                              

ประเด็นเป้าหมาย :  
1. จำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ไม่น้อยกว่า 4.00  

ผลการดำเนินงาน  
• มีระบบ มกีลไก 
  หลักสูตรมีการบริหารอาจารย์ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
   1) ด้านการเรียนการสอน  
   2) ด้านการวิจัย  
   3) ด้านการบริการวิชาการ   
   4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหาร
อาจารย์ ได้แก่ 1) การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 2) การมอบหมายภาระงานสอนให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์   3) การวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และกำกับติดตาม  
• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการบริหารอาจารย์ ดังนี ้
  หลักสูตรได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

  1.  ภาระงานสอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดรายวิชาสอนตรงกับความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน และ
มีการเกลี่ยจำนวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม รวมถึงคำนึงภาระงานบริหารด้วย และมีการจัด
ทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวม
ถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 
รายวิชา ผู้รับผิดชอบหลัก ความเชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม อ.นัดดา โปดำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การ
จัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ผศ..ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม, การ
จัดการมูลฝอย/มูลฝอยติดเชื้อ

การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่ง
แวดล้อม

อ.ศักดิ์ชาย คงนคร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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สรุปภาระงานสอนในภาคเรียนที ่1/2654 

ภาคเรียนที่ 2/2564 

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการ
น้ำเสีย, มลพิษทางอากาศและ
เสียง

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่ง
แวดล้อม

อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การ
จัดการสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสะอาด อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

รายวิชา ผู้รับผิดชอบหลัก ความเชี่ยวชาญ

ชื่อ-สกุล ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

ภาระงานบริหาร

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ 14.0 ประธานหลักสูตร
อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ 7.5
อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 7.0 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.นัดดา โปดำ 16.1
อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร 15.0 รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 15.5

รายวิชา ผู้รับผิดชอบหลัก ความเชี่ยวชาญ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม
เคมีสิ่งแวดล้อม อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การ

จัดการสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม
มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการ

น้ำเสีย, มลพิษทางอากาศและเสียงมลพิษทางอากาศ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผศ..ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการ

มูลฝอย/มูลฝอยติดเชื้อการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการทรัพยากรดิน อ.นัดดา โปดำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การ

จัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

เทคโนโลยีสะอาด อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
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สรุปภาระงานสอนในภาคเรียนที ่2/2654 

               โดยในการกำหนดภาระงานสอน หลักสูตรจะจัดรายวิชาตามเกณฑ์ภาระงานสอนขั้นต่ำเป็น
เกณฑ์ และจัดภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีเวลาในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

  2.  การวิจัย 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอทุนวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอก โดยมีอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี ้
  1. ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ทุนวิจัยภายนอกเรื่อง PSC Baseline Assessment and 
Action Plans for the City Municipalities of Surat Thani, Samui, Songkhla, and Hat Yai 
แหล่งทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 
  2. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพของปุ๋ย
หมักโดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบําบัดน้ําเสียร่วมกับเส้นใยปาล์ม แหล่งทุน กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund 
ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงินงบประมาณ 274,700 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณางบ
ประมาณ  
  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จำนวน 4 เรื่อง โดยเป็นรายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และได้
รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง  

  3.  การบริการวิชาการ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีแผนการบริการวิชาการ 2 ครั้ง ดังนี้ 
  1. กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างเครือขา่ยและบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น "ถังขยะไม่มีวันเต็ม" 
วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม
พัฒนาชุมชนตันแบบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยก
ขยะ (ถังขยะมหัศจรรย์) วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ชื่อ-สกุล ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

ภาระงานบริหาร

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ 13.7
อ.ดร.สายสิริ ไชยชนะ 8.0 ประธานหลักสูตร
อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 9.0 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.นัดดา โปดำ 12.7
อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร 13.7 รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 15.2

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 18



  โดยอาจารยแ์ละนกัศกึษาไดร้ว่มกนัใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชนในพืน้ทีเ่ปา้หมายของคณะ และมกีาร
ตดิตามผลการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง  

  4.  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารว่มกิจกรรมด้าน
ประเพณี เช่น สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทำบุญเชงเม้ง ณ สุสานบรรพชนจีน 
และโครงการสัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เมืองเก่า กิจกรรมร่วมกับสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีส่วนร่วมระดับมหาวิทยาลัย เช่น พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ การส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1” สัมมมาประวัติศาสตร์เมืองสงขลา 
พันธกิจร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดสงขลา ในการ
สำรวจข้อมูลองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดสงขลารว่มกับหนว่ยงานภายนอก อาทิเช่น 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด จำนวน 15 วัด ในจังหวัดสงขลา 
• มกีารประเมนิกระบวนการ 
  จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรได้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนได้ทำการ
สอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำฝ่ายตาม
ความถนัดและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และจากการ
สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00)  
• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้จากผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีการ
ทำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกคน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่อไป  
• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรมมแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั 
 หลักสูตรมีการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ดำเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น และมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีที่ผา่นมา เช่น มีผลงานทางวิชาการที่ตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติเพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
  จากผลการดำเนินงาน พบว่า จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 คน และมี
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และผลสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการ
บริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5.00  
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เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                        
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 
4.1.2-2 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิตอล 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
4.1.2-3 คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้  

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์                                                                 

ประเด็นเป้าหมาย : ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.51 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มกีลไก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบ
ประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีแผน
ระยะยาว 5 ปี ทั้งในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่ง
เสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเขม้แข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถทำงานตาม
ความชำนาญของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
  คณะได้จัดสรรงบประมาณให้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ ซึ่ง
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ เช่น การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับ
ชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ  เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ใน
หลักสูตร ในวงเงินประมาณ 10,000 บาทต่อคน ในปกีารศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ปรับตัวภายใต้สถานการณ ์ COVID-19 โดยการสมัครเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตรที่
สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น 
  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อสง่เสริมให้อาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด 
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(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)   โดยคณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2564” ซึ่งจัดในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 แบบออนไลน์ เมื่ออาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรและคณะได้ร่วมกัน
สนับสนุน เช่น การจัดหาพี่เลี้ยง และจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านเอกสารประกอบการสอน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป  
  ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน คือ อาจารย์กมลนาวิน อินทนู
จิตร ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 
9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตนเองที่กำหนดไว้ 
• มกีารประเมนิกระบวนการ 
  หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทั้งจากแบบ
รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดำเนินงานของรายวิชาที่มี
การบูรณาการองค์ความรู้จากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน  
นอกจากนี้หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณที่จัดไว้สำหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรร่วมกับ
คณะได้จัดสรรงบประมาณไว้ โดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท ซึ่งเพียงพอในการพัฒนาตนเอง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ประกอบกับในปัจจุบันอยู่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีหลักสูตรอบรม
ออนไลน์หลากหลายหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองโดยผ่านการอบรม
หลักสูตรออนไลน์อย่างต่อเนื่อง   อย่างไรก็ตาม งบประมาณในการพัฒนาตนเองควรมีการจัดสรรให้
เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเอง 2 ครั้ง/คน/ปี 
               จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการส่ง
เสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบประเมินของงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่า
ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5.00 ซึ่งสูงกว่าในปีการศึกษา 2563 (4.98)    
• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  หลักสูตรได้ร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการ
พัฒนาตนเองเพิ่มเติม โดยคณะมีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์คือถ้าหากเป็นการพัฒนาตนเองใน
ส่วนของการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะ
สนับสนุนงบประมาณในการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งหมด ตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ประมาณ 2 ครั้ง/คน/ปี  
• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรมมแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั 
 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร มผีลงานวชิาการทีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารนานาชาตเิพิม่ขึน้ และได้
พฒันาตนเองจนสามารถยืน่ขอกำหนดตำแหนง่ทางวชิาการ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ สาขาวทิยาการสิง่แวดลอ้ม
ตามแผนพฒันาตนเองได ้1 ทา่น 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
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  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง   และจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (5.00)  

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                      
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 
4.1.3-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร  
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า (I) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :      อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ โทรศัพท์  :  086-987-0990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :            น.ส.วรรณฤดี  หมื่นพล            โทรศัพท์  :  089-599-3718 
การจัดเก็บข้อมูล :         ปีการศึกษา 2564 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                   

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน ไดแ้ก่ 1. อาจารย์ 
ดร.สายสิริ   ไชยชนะ  และ 2. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ  คิดเป็นร้อยละ 40   เมื่อเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้  
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

รายละเอียด จำนวน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 40

รายละเอียด จำนวน
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5 20
ผลลัพธ์ (คะแนน) 5

เอกสารหลักฐานประกอบ

4.2.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40
บรรลุ

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                             

ผลการดำเนนิงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  คิดเป็นร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 1.67 
คะแนน รายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี ้ 

วธิกีารคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด จำนวน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 1
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 20

รายละเอียด จำนวน
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 20
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่ได้คะแนนเต็ม 5 60
ผลลัพธ์ (คะแนน) 1.67

เอกสารหลักฐานประกอบ

4.2.2-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ

รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20
ไม่บรรลุ

3.33 คะแนน 1.67 คะแนน 1.67 คะแนน
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                               

ผลการดำเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 4 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทา่กับ ร้อยละ 52 คะแนนที่ได้
เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

วธิกีารคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รายละเอียด จำนวน
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2.6
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 52

รายละเอียด จำนวน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 52
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ได้คะแนนเต็ม 5

20

ผลลัพธ์ (คะแนน) 5

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.2.3-1 บทความวิจัย “ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพื่อการปรับตัวใน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” 
4.2.3-2 บทความวิจัย “Characterization of Dissolved Organic Matter and Humification 
Index in filtered Effluent Water of Lakeside Communities around Songkhla Lake 
Basin, Thailand” 
4.2.3-3 บทความวิจัย “การเพิ่มศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนจากเสน้ใยปาล์มโดยการปรับสภาพ
ด้วยเอทานอล” 
4.2.3-4 บทความวิจัย “การยอ่ยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง
และแป้งสาคู”
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้
หนกั

คณุภาพผลงานวชิาทางวชิาการ

1
- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิ

- มกีารยืน่จดอนสุทิธบิตัร
0.20

2
- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิ

0.40

- มกีารยืน่จดสทิธบิตัร

3

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิทีไ่ดต้พีมิพเ์ผยแพรใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ 

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 

- มกีารจดแจง้ลขิสทิธิ์

0.60

4

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนสุทิธบิตัร 
- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่
ที ่1

0.80

5

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน ฐาน
ขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกั
เกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562

1.00

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00

- ตำราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตำแหนง่ทาง
วชิาการแตไ่มไ่ดน้ำมาขอรบัการประเมนิตำแหนง่ทางวชิาการ

1.00

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร 1.00
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5 - ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตำแหนง่ทางวชิาการแลว้ 
ไดแ้ก ่
• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาอตุสาหกรรม 
• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้
• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
• ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
• กรณศีกึษา 
• ตำราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปล 
• ซอฟตแ์วร ์
• พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั

1.00

คณุภาพผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ หรอืผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

6 - งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
Online     

0.20

7 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 0.40

8 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ 0.60

9 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 0.80

10 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้
หนกั
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รายงานผล: ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้หนกั ชือ่ผลงานทางวชิาการ

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ

1

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่ี
พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิ

- มกีารยืน่จดอนสุทิธบิตัร 0.20

กมลนาวิน อินทนูจิตร. 2564. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
เพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. 
การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที ่3. 
2 - 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ ์(4-404) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หนา้ 227-237.  

การเผยแพร่: การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 
3. 2 - 3 สิงหาคม 2564

2

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่ี
พมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ

0.40

- มกีารยืน่จดสทิธบิตัร

3

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่ี
พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาต ิ ทีไ่ดต้พีมิพเ์ผยแพรใ่นฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ 

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ีต่ี
พมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 

- มกีารจดแจง้ลขิสทิธิ์

0.60
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4

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนสุทิธบิตัร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐาน
ขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืตพีมิพใ์นวารสาร
วชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1

0.80

Inthanuchit, K., and Inthanuchit, K. S. (2022). Characterization of 
Dissolved Organic Matter and Humification Index in filtered 
Effluent Water of Lakeside Communities around Songkhla Lake 
Basin, Thailand. J. Res. Unit Sci. Tech. Environ. Learning, JSTEL, 
13 (1): 142-155. 

การเผยแพร่: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

อรสา นาบ้าน, สุพัตรา ชูเปีย, บุญญา ชาญนอก, พลากร บุญใส และสุชีวรรณ ยอยรู้
รอบ. (2564). การเพิ่มศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนจากเส้นใยปาล์มโดย
การปรับสภาพด้วยเอทานอล. Life Science and Environment 
Journal, 22(2): 308-319. 

การเผยแพร่: ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

ดวงฤทัย เขมะไชเวช, ชนกชนม์ แสงจันทร์, พลพัฒน์ รวมเจริญ และสุชีวรรณ ยอยรู้
รอบ. (2565). การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
มันสำปะหลังและแป้งสาคู. J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. 
Learning, 13 (1): 60-70. 

การเผยแพร่: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสาร
วชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน ฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2562

1.00

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้หนกั ชือ่ผลงานทางวชิาการ
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5

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่า
จ้างให้ดำเนินการ 1.00

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 1.00

- ตำราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิตำแหนง่ทางวชิาการแตไ่มไ่ดน้ำ
มาขอรบัการประเมนิตำแหนง่ทางวชิาการ

1.00

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร 1.00

- ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ทีไ่ดร้บัการประเมนิ
ผา่นเกณฑก์ารขอตำแหนง่ทางวชิาการแลว้ ไดแ้ก ่
• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาอตุสาหกรรม 
• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการ
เรยีนรู ้

• ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
• ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
• กรณศีกึษา 
• ตำราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปล 
• ซอฟตแ์วร ์
• พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงาน
วชิาการในลกัษณะเดยีวกนั

1.00

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้หนกั ชือ่ผลงานทางวชิาการ
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6 - งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหนึง่หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์Online     0.20

7 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 0.40

8 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ 0.60

9 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่ม
มอืระหวา่งประเทศ 0.80

10 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค
อาเซยีน/นานาชาติ 1.00

ที่ ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่นำ้หนกั ชือ่ผลงานทางวชิาการ
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สรุปคะแนนผลรวมถว่งนำ้หนกั 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมิน ตัวบง่ชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ค่าน้ำหนัก จำนวนผลงาน คะแนน
1 0.20 1 0.2
2 0.40 0.00
3 0.60 0.00
4 0.80 3 2.4
5 1.00 0.00
รวมคะแนนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 2.6

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตร

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 52
บรรลุ

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2564

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40
บรรลุ

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ

รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 20
ไม่บรรลุ

3.33 คะแนน 1.67 คะแนน

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 52

บรรลุ
5 คะแนน 5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89 คะแนน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.85 คะแนน 3.89 คะแนน 3.89 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :      อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ โทรศัพท์  :  086-987-0990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :            น.ส.วรรณฤดี  หมื่นพล            โทรศัพท์  :  089-599-3718 
การจัดเก็บข้อมูล :         ปีการศึกษา 2564 

4.3.1 อัตราการคงอยูข่องอาจารย์                                                                                       

ประเด็นเป้าหมาย :  มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รอ้ยละ 100 

ผลการดำเนินงาน 
     ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ในแตล่ะปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                      
4.3.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

ลำดับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
1 ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ ์ ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ 
2 ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ ดร. สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
3 ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ ดร. สายสิริ  ไชยชะนะ ผศ. ขวัญกมล ขุนพิทักษ ์
4 น.ส. นัดดา  โปดำ น.ส. นัดดา  โปดำ น.ส. นัดดา  โปดำ 
5 นายกมลนาวิน อินทนูจิตร นายกมลนาวิน อินทนูจิตร นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 

ร้อยละ 100 100 100
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4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์                                                                                         

ประเด็นเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
4.51  

ผลการดำเนนิงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
เพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 
80 ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน  การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการดำเนิน
งานตามหน้าที่ การจัดทำ มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการกำหนดผู้สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

หมายเหตุ: ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่
ได้ทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
กระบวนการที่ได้ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                      
4.3.2-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ
2562 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.99 เพิ่มขึ้น
2563 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 5.00 เพิ่มขึ้น
2564 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 5.00 เพิ่มขึ้น

หัวข้อ แนวโน้ม
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและหลักสูตร มีจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าจำนวนของนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบในแต่ละปีการ

ศึกษา ทำให้นักเรียนมีตัวเลือกในการศึกษาต่อมาก  ประกอบกับนักเรียน ชั้น ม.6 บางสว่น ไม่สนใจเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สนใจการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพออนไลน์มากกว่า ประกอบกับการใหก้องทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาจากรัฐบาล อาจไมต่่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน 
มีจำนวนนักศึกษาที่ขอทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5% ของจำนวนนักศึกษาในแตล่ะรุ่น  

3. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จำนวน
รับเข้า

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)

2559 2560 2561 2562 2563 2564 คงค้าง
ลาออก/
พ้นสภาพ

สำเร็จการศึกษา

ตามแผน ไม่ตามแผน

2559 74 67 51 47 47 45 45 2 29 0 43

2560 29 21 15 12 12 12 0 17 0 12

2561 26 18 14 13 12 12 14 0 0

2562 17 13 12 12 12 5 - -

2563 22 19 16 16 6 - -

2564 19 19 19 0 - -

รวม 187 67 72 80 86 101 116 61 71

ชั้นปีที่

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)

2559 2560 2561 2562 2563 2564
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1 67 90.54 21 72.41 18 69.23 13 76.47 19 86.36 19 100.00

2 51 76.12 15 71.43 14 77.78 12 92.31 16 84.21

3 47 92.16 12 80.00 13 92.86 12 100.00

4 47 100.00 12 100.00 12 92.31

5 45 95.74 12 100.00

6 45 100.00

รวม 45 100.00 12 100.00 12 92.31 12 100.00 16 84.21 19 100.00
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปทีี่ผ่านมา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที ่2  ร้อยละ 100  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที ่3  ร้อยละ 100  

5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    42  คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร                  0  คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร                 42  คน 
5.4 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบ)ุ                         -  คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ 0.0 
  คำนวณจากข้อ 5.2 และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 
6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
    รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษากลุ่ม 614259 จำนวน  12 คน ไม่สำเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน เนื่องจาก 
 1)  รายวิชาแคลคูลัส เคมีวิเคราะห์ เคมี มีผลการเรียนไม่ผ่าน  
         2)  พื้นฐานการเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ 
         3)  ในสถานการณ์การระบายของโรคโควิด 19  การจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบออนไลน์เป็นส่วน
ใหญ่ ทำให้บางรายวิชานักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักศึกษาอาจจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียน  
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :      ผศ.ขวัญกมล      ขุนพิทักษ์ โทรศัพท์  : 094-294-6642 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           อาจารย์ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ โทรศัพท์  : 089-071-6916 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

3.1.1 การรับนักศึกษา                                                                                                     

ประเด็นเป้าหมาย :  
 1.  นักศึกษาแรกเข้าเปน็ไปตามแผนรับนักศึกษา จำนวน  40 คน 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มกีลไก 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
และขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่งแผนการรับนักศึกษาพร้อม
คุณสมบัติผ่านสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564   โดยอ้างอิงคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 เพื่อนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการ ขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1.  มีการกำหนดการรับนักศึกษาในปกีารศึกษา 2564 จำนวน 40 คน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้
เข้ารับการศึกษาดังนี้คือ  
  - ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  
  -  มีคุณสมบัติอื่นครบถว้นตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าดว้ยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขา้ศึกษา 
 2.  ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการรับนักศึกษาในแต่ละรอบโดยคณะร่วมกับ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 ในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีรอบการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 รอบที่ 1 รอบ portfolio 
 1)   รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 
 2)   รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 
 รอบที่ 2 รอบโควตา 
 1)   โควตาครูแนะแนว 
 2)   โควตาพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3)   โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
 4)   โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 
 5)   โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ (ไม่มีคณะครุศาสตร์) ครั้งที่ 2 
 6)   โควตาคณะ 
 7)  รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 
 8)   ประเภท SKRU รอบแจ้งจำนง  
 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
 รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission 2) 
 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจศึกษาต่อมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากยิ่งขึ้น  
การรับสมัครนักศึกษาปี 2564 นี้ได้มีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก
ผู้จะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ TCAS ก่อนจึงจะสามารถรายงานตัวได้ โดยมีเงื่อนไขการ
รับสมัครแต่ละรอบดังนี้ 

 1. รอบที ่1 Portfolio 
 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการสมัคร เพียง 1 สาขา โดย
สามารถเลือกได้ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์ เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกข้อมูลรายชื่อ 
Portfolio หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำ Portfolio ตัวจริงมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยข้อมูล Portfolio ที่ต้องกรอกในระบบ ได้แก่ ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผล
งานอื่น ๆ ที่ได้รับ/ที่มีใน Portfolio อยู่แล้ว (นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) หากผ่านการคัดเลือกใน
ครั้งที่ 1 แล้วจะไมส่ามารถสมัครครั้งที่ 2 ได้ 

 2. รอบที ่2 รอบโควตา 
 2.1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น  เพื่อการกระตุ้นให้โรงเรียนอื่น ๆ 
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป  
 2.2 โควตาพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการคัดเลือกจากผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บริการสังคมโดยพิจารณาจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
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 2.3 โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลากับสมาคมสมาพันธโ์รงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ด้านวิชาการ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนความรูท้างวิชาการ 
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือข่ายสมาคมและการ
จัดสรรโควตานักศึกษาไปให้สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายสมาคม คณะกรรมการสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามพิจารณาจากการคัดเลือก แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
 2.4 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ แบง่ออกเป็น 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผู้มีความสามารถ
พิเศษและโควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ (ไม่มีคณะครุศาสตร)์ การรับสมัครในครั้งที ่ 1 จะมีการรับ
สมัครทุกสาขาวิชาทุกคณะรวมถึงสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครด้วย โดยเฉพาะสาขาวิชา พลศึกษา 
แต่ในครั้งที่ 2 จะไมม่ีคณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครในโควตาประเภทนี้ โดยผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ
สมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและ
วุฒิบัตร/เกียรติบัตร โควตานี้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งขึ้นเป็นผูค้ัดเลือกให้ ทั้งนีผู้้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด  
 2.5 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตาคณะ  
โดยคณะดำเนินการกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัด
เลือก โดยสุดท้ายคณะจะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกับคณะเรียบร้อยให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนต่อไป 
 2.6 รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครนี้เป็นการให้ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัย โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ. 
 2.7 รอบแจ้งจำนง (สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบกลุ่มภาคี) เป็นการเปิดรับสมัครหลังจาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีฯ และเปิดรับเฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อของกลุ่มภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่
ยังมีรายชื่อผู้มาสอบสัมภาษณ์ไม่เต็มตามแผนรับ โดยมีเงื่อนไขผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในรอบนี้                 

 3. รอบที ่3 รอบรับตรงร่วมกัน  
 เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET 
จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่ว
ประเทศ ผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 6 อันดับ แตจ่ะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้
เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ์ 

 4. รอบที ่4 รอบแอดมิชชั่น (Admission)  
 เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET 
จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่ว
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ประเทศ ผู้สมัครสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณไ์ด้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือก
แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ ์

 5. รอบที ่5 รับตรงอิสระ  
 เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่ครบตามแผนรับ สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์และ
รายงานตัวในวันเดียวกัน   หากผู้สมัครมีคะแนนสามารถนำมาประกอบการสัมภาษณ์ในวันสัมภาษณ์ได้ โดยมี
เงื่อนไขผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไว้แล้วในรอบที่ผ่านมา จะต้องขอคืนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อนการรายงานตัว
รอบนี้ มิฉะนั้นการรายงานตัวรอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว่าเป็นโมฆะ 
  
 การดำเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 การประชาสัมพันธ์ 
 ในการรับสมัครหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนเป้าหมายผ่านทางสามช่องทาง
คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 
ทางเพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและทางสถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียนกลุ่มเป้า
หมายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครร่วม
กับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show ของมหาวิทยาลัยเอง 
โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเปา้หมายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสตูล โดยจะกำหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ตามสถิตินักศึกษาที่เขา้มารายงานตัวประกอบการการ
พิจารณาประวัติการประชาสัมพันธ์ในอดีตควบคู่กัน  

 การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดำเนินการโดยงานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ที่มีกลไก
ในการแต่งตั้งกรรมการรับสมัคร   กรรมการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่
หลักสูตรกำหนดไว้  เมื่อได้ประมวลผลการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วหลักสูตร
จึงส่งรายชื่อกรรมการหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งเปน็กรรมการสอบสัมภาษณ์รว่มกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน
การรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที ่1 – 5 (แตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร)  โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทน
กรรมการหลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร และผลการสอบข้อเขียนก่อนเริ่มทำการสัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์ได้
มีข้อมูลการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์ 
 ในการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่มาจากตัวแทนกรรมการประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน   โดยจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะขึ้นรายชื่อให้มากกว่าแผนรับที่แจ้งไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 – 30 เพื่อให้หลักสูตรมีโอกาสพบ
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นักศึกษามากยิ่งขึ้นและหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติผ่านสามารถเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา
ต่อไปได้   หลักสูตรจะได้มีจำนวนนักศึกษามากกว่าแผนรับเมื่อเปิดภาคเรียน   ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นแนวทาง
ในการลดปัญหาจำนวนนักศึกษาที่หายไปหลังเปิดภาคเรียน โดยในกระบวนการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะถูก
สัมภาษณ์ภายใต้ประเด็นการสัมภาษณด์ังนี้ 
 1.  บุคลิกภาพ  
 2.  การใช้ภาษา 
 3.  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 4.  เจตคติต่อวิชาชีพ 
 ตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์มีอิสระในการให้น้ำหนัก
คะแนนประเด็นสัมภาษณ์ข้างต้น ทั้งนี้จำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสัดส่วนแผนรับในแต่ละรอบ
ของแต่ละหลักสูตรเอง   นอกจากนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดแ้สดงข้อมูลคะแนนสอบ เกรด
เฉลี่ยสะสมของผู้สัมภาษณป์ระกอบกับหลักฐานทางการศึกษาให้พิจารณารว่มกันด้วย กรรมการสัมภาษณ์ยังได้
ตรวจคุณสมบัติของผู้ศึกษาว่าตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ด้วย เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 เมื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับผลการสอบสัมภาษณ์
เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ได้มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป 

 การรายงานตัว 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วย
กระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผ่านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา   โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงาน
ตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิ
ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่   เพื่อเปน็การคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
ได้กำหนดเอาไว้ จากนั้นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการรับ และประเมินผลการดำเนินงาน 
การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 พบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ รับนักศึกษาได้จำนวน 19  
คน ดังนี้ 
          รอบที่ 1  Portfolio         รับได้จำนวน 5  คน 
          รอบที่ 2  โควต้า             รับได้จำนวน 4  คน 
          รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน    รับได้จำนวน 1  คน 
          รอบที่ 4  Admistion       รับได้จำนวน 9  คน 
          

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า  41



 เมื่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เปน็ไปตามเกณฑท์ี่หลักสูตรกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วม
ประชุม ปรึกษาหาสาเหตุ พบว่าปญัหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ทำให้นักศึกษาไม่ทราบขอ้มูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือใน
สภาพสังคมปัจจุบันค่านิยมของนักเรียนในการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สอนลดลง และมีหลักสูตรเปิดใหม่เพิ่ม
มากขึ้น  
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 มปีัญหาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสง่ผลกระทบต่อรูปแบบ
ในการสมัคร การสัมภาษณ์ การรายงานตัว ของทั้งผู้สมัคร หลักสูตร และมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ่มภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมที่เปิดให้ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 
ต้องปรับรูปแบบเป็นสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รับสมัคร  
  
 การสัมภาษณ์ 
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้หลักสูตรไม่
สามารถสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ ตั้งแต่รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินบุคลิกภาพ คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา ว่าตรงตามที่หลักสูตร
กำหนดไว้ใน มคอ.2 หรือไม่  
  
 การรายงานตัว 
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เข้าศึกษาไม่
สามารถเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุม่ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ จึงต้องปรับรูปแบบจากการรายงานตัวแต่ละรอบ มาเป็นให้ผู้เข้าศึกษาที่จะรายงานตัวส่ง
เอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย์ และกำหนดวันมาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
หลักสูตร โดยกำหนดไว้ 3 วัน กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เช่น ตรวจวัด
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 
  
 การประชุมผู้ปกครอง 
 มีการยกเลิกการประชุมผู้ปกครองที่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการรวมตัวกัน และการเดินทางข้าม
จังหวัด โดยปรับรูปแบบกิจกรรมมาเป็นการประชุมชี้แจงออนไลน์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ร่วมมือกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องต่างๆที่นักศึกษา
ใหม่ควรทราบเกี่ยวกับงานทะเบียน การใช้งานระบบทะเบียน การยืนยันการลงทะเบียน ช่องทางการติดต่อเมื่อ
มีปัญหาด้านงานทะเบียน กำหนดการการเรียนปรับพื้นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด การ
ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน เครื่องมือที่ใชใ้นการเรียนออนไลน์ งานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ  
• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ได้นำผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 มา
ประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาให้มีจำนวนมากกว่าแผนรับตามที่หลักสูตรแจ้งมา 
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โดยเผื่ออัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดส่วนร้อยละ 10-30 (ตามดุลยพินิจของคณะและหลักสูตร
เอง) ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามากกว่าแผนรับได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ไปจนถึงการประกาศผู้มีสิทธิ์รายงานตัว   โดยการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาได้วางแผนเข้าร่วมการรับสมัครทุกรอบการรับสมัคร TCAS ตั้งแตร่อบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมีการ
กำหนดสัดส่วนการรับสมัครในรอบแรกๆ ให้มากที่สุดเทา่ที่จะเป็นไปได้ และสามารถกระจายแผนรับที่เหลือใน
รอบถัดไปได้ตามแนวทางที่ TCAS กำหนดมาให้   โดยเปิดโอกาสให้หลักสูตรสามารถกำหนดสัดส่วนแผนรับได้
เองจากการพิจารณาผลการรายงานตัวของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 แตย่ังคงแนวทางการรับรอบที่ 1 ตอ่
รอบอื่น ๆ เป็นร้อยละ 70:30 ส่วนทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ สามารถเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่รอบที่ 2 
เป็นต้นไป เนื่องด้วยเหตุผลของการใช้คะแนน PAT5 จาก สทศ. ทุกรอบการรับสมัครจะให้ผู้สมัครทำการสมัคร
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
  ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้ี
การวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการรับสมัครร่วมกับคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ของทุกคณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงาน
ร่วมกันลักษณะนี้นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลาการรับสมัครที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในรอบนั้น ๆ   การวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในอนาคตร่วมกัน และการสะท้อนสิ่งที่
หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถ่ายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึง
ระดับหลักสูตร  แนวทางการดำเนินงานการรับสมัคร  และสร้างความเข้าใจระหว่างหลักสูตรและสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครด้วย     
 อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าในปี
การศึกษา 2564 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เชน่ road show ในสถานศึกษา โดยหลักสูตรร่วมกับ
คณะ เปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบใหม่ เช่น facebook page เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูเ้กี่ยวข้อง
มากขึ้น มีกิจกรรมในหลักสูตร และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และเสนอให้ทางคณะจัดหาทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน  
• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรมมแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั 
 ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับการรับสมัครนักศึกษา 
ตามเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 (TCAS) 
และได้นำข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่เป็นปัญหาในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามากำหนดเป็นแนวทางใน
การรับสมัครในปี 2565    
 สิ่งที่น่าสนใจจากการรับสมัครในป ี2564 นี้ คือ มีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว การประชุมชี้แจง ทำให้
ในปี 2564 จะต้องมีวางแผนการการทำงานในรูปแบบออนไลน์มาปรับใช้ในทุกขั้นตอน หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังไม่ดีขึ้น เช่น การรับสมัครในรูปแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์รับสมัคร การสอบสัมภาษณใ์นรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบผลจาก
เว็บไซต์รับสมัคร และกดเข้าร่วมกลุ่ม Line ที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่ในกลุม่ 
ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio เป็นรูปแบบไฟล์ให้อาจารย์สอบสัมภาษณ์พิจารณาได้ และลดความเสี่ยงในการที่
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ต้องเดินทางข้ามจังหวัดหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยัง
คงมีอยู่  
 นอกจากนั้น ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ อาจปรับรูปแบบจากเดิมทีต่อ้งเดินทางมายื่นเอกสารหลัก
ฐานการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ปรับมาเป็นการให้นักศึกษาส่งเอกสารหลักฐานผ่านไปรษณีย์
มายังมหาวิทยาลัย และปรับรูปแบบการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย มาเป็นการประชุม
ออนไลน์ผ่าน Facebook และ Youtube ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถรับฟังย้อนหลังไดต้ลอดเวลา ซึ่ง
รูปแบบนี้ ได้เริ่มใชจ้ริงในการรับสมัครป ี 2564 ที่ผ่านมา  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 
3 รูปแบบ มีนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 19 คน ซึ่งเมื่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงได้ร่วมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบว่าปัญหาการรับนักศึกษามี
จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 
ทำให้นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปัจจุบันค่านิยมของนักเรียนในการศึกษาตอ่
ด้านวิทยาศาสตร์ลดลง และมีหลักสูตรเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มเติมข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่
ผ่านมา 
  
• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าในปี
การศึกษา 2564 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น road show ในสถานศึกษา โดยศิษย์เก่า โดย
หลักสูตรรว่มกับคณะปรับปรุง Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษย์
เก่าที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น และเสนอให้ทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบให้เปลา่สำหรับนักศึกษาที่เรียน
ดีแต่ยากจน 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 การรับสมัครของนักศึกษาหลักสูตรได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Road Show ตามโรงเรียนตา่ง ๆ 
ณ ที่ตั้ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนไดเ้นื่องจาก เกิดปัญหาวิกฤติการโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ Road Show ไม่เป็นไปตามแผน และเรียนให้
ความสนใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเลือกเรียนครุศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
3.1.1-1 รายงานการรับเข้านักศึกษา 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา                                                                                  

ประเด็นเป้าหมาย :  
 1.  นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้ผ่านการสอบโดยข้อสอบกลาง เช่น โควตาเรียนดี 
บำเพ็ญประโยชน์ กีฬา และการรับแบบยื่นความจำนง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาให้
นักศึกษากลุ่มนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต ทางหลักสูตรจึงได้ตั้งเป้าประสงค์ และดำเนินการดังนี ้

เป้าประสงค์ : 
 นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มกีลไก 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยดำเนินงานร่วมกับคณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (สนส.) โดยได้วางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยปรับ
ความรู้พื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งหลักสูตรได้กำหนดให้มีเตรียม
ความพร้อมด้านที่ตรงกับสาขาวิชา คือ พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม และภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย 
• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมตาม
แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกับคณะ และ
สนส. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

          1. โครงการปรับความรูพ้ื้นฐานนักศึกษาใหม่  
                   หลักสูตรร่วมกับคณะ และสนส. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team/Zoom/
Google Meet โดยเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบ 
เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม  
(link: https://drive.google.com/drive/folders/1X16GGO4vZPd9wFDWqIKODLxbN4BwBSip?usp=sharing) 
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          2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
 หลักสูตรร่วมกับคณะ และสนส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง 
Facebook Live เพจ งานรับเขา้นักศึกษา SKRU โดยจัดร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับ
ทราบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่  เกิดการร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและความ
สามัคคีและเพื่อเป็นการปรับตัวนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(link:    Youtube:  https://youtu.be/qargznW0USM 
 Facebook:  https://www.facebook.com/skru.enrollment/videos/1461592064202116/  

           3. กิจกรรม ปฐมนิเทศ First Love Freshy Life Sci & Tech 2021   

           หลักสูตรร่วมกับคณะ และสนส. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ First Love Freshy Life Sci & 
Tech 2021 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
และถ่ายถอดสดผ่าน Facebook เพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแนะนำคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ใน
หลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ขอ้มูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทาง
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนะนำ Application ที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ รวมทั้งมีการอบรม
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ การปฏิบัติตัว และ
เป็นการตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน  
(link: https://drive.google.com/drive/folders/1MOHp00laUuL1NS9XS9zlv4ghdPZ9M-g-?usp=sharing )  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม และร่วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาพบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 
1 มากขึ้น โดยดูจากผลการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบว่านักศึกษามีปัญหา
การตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ำลดลงจากปีการศึกษา 2564 อย่างไรก็ตามพบปัญหาคือ 1) 
นักศึกษายังเข้าร่วมไม่ครบร้อยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของโครงการหรือ
กิจกรรม 2) ช่วงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจำกัดทำให้เรียนเสริมได้เพียง 5 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น 
ๆ ที่ควรเสริมด้วย เช่น ฟสิิกส์ ชีววิทยา และภาษาไทย รวมทั้งควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนเสริม 3) ปัญหา
ทางด้านเทคนิคจากการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เป็นต้น 
• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกัน พิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาและให้ข้อเสนอ
แนะ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
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 1. การสอนปรับพื้นฐานได้ดำเนินการโดยหลักสูตรร่วมกับคณะ จากการประเมินผลพบว่า นักศึกษามี
ความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้พบปัญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม  
 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองได้จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวใน
การเรียนระดับอุดมศึกษา และทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 
 3. กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาไดพ้บปะกับอาจารย์ในหลักสูตร  และอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา และแนะนำ Application ที่ตอ้งใช้ในการเรียน
ออนไลน์  
• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรมมแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั 
 จากกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ โดยเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และภาษา
อังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 (รหัส 644298) ทั้งหมด 19 คน ในปกีารศึกษา 2564 สอบผ่านรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) และสอบผ่านรายวิชาเคมี 1 ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ในเทอมที่ 1/2564 ในขณะทีป่ีการศึกษา 
2563 นักศึกษา (รหัส 634259) สอบผ่านรายวิชาเคมีในเทอมที่ 1/2564 ร้อยละ 78 และอีก ร้อยละ 22 สอบ
ผ่านในเทอมที ่2/2563  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนเพิ่มขึ้น และมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
3.1.2-1 https://drive.google.com/drive/folders/1X16GGO4vZPd9wFDWqIKODLxbN4BwBSip?
usp=sharing 
3.1.2-2 Youtube:  https://youtu.be/qargznW0USM 
3.1.2-3 Facebook:  https://www.facebook.com/skru.enrollment/videos/1461592064202116/ 
3.1.2-4 https://drive.google.com/drive/folders/1MOHp00laUuL1NS9XS9zlv4ghdPZ9M-g-?
usp=sharing 

 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :      ผศ.ขวัญกมล      ขุนพิทักษ์ โทรศัพท์  : 094-294-6642 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           อาจารย์ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ โทรศัพท์  : 089-071-6916 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี                       

ประเด็นเป้าหมาย : จำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 

เป้าประสงค์ 
 คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาซึ่งจะมีช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
อัตราการลาออกกลางคันลดลง ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม ดำเนินการควบคุม ดูแลให้คำปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษา   

ผลการดำเนินงาน :  
 คณะมีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
         1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดี คาบที่ 7-8 เป็นชั่วโมง
โฮมรูม ไม่มีการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษา
ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ และ
ในการประชุมอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 คณบดีได้ย้ำเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านดูแลและให้คำ
ปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปญัหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 - จัดทำแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
 - จดบันทึกการให้คำปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคล 
 โดยคณะได้จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้คำ
ปรึกษาเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการใช้ชีวิต 3) ดา้นอื่น ๆ 
         2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 - โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” กิจกรรมที ่1 อบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำวิศวกรสังคม และสร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม รุ่นที ่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565/
รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มกราคม 2565/และ รุ่นที่ 3 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์รวม
กิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 
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และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 2. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ การเป็นที่ปรึกษาวิศวกร
สังคม 3. เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และส่งเสริมให้
ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
(Link:  http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=526  
 http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=517  
 http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=520  

 - โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=518 ) 

 - โครงการโครงการนักศึกษารุ่นใหม่ มีใบขับขี่ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับความรู้ความเข้าใจ ใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=527 ) 

 - โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์) ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=532 ) 
  
           3.  คณะได้ดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังนี้ 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เพื่อ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1YAS2ByXVVFwrKLwZYjIdCCe88I4iemwS?usp=sharing) 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนสอบแบบออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ 
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่4-5 และ 8-12 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 11-12 และ 
25-27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 และ 29-30 มีนาคม 2565 ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมก่อนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัส เคมี และเคมี
วิเคราะห์ 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JzE-bvCgQzT9VfZdWSPyW9SA1eYZrghe?usp=sharing ) 

 - โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลและส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าแสดงออก เป็นนักสื่อสารที่ด ีสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Y5wgJ98E2Cyd-oGR-QRUlJDk-9c8QpDt?usp=sharing ) 
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 - โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565   เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เป็นการ
เติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1QPi0YErqlddpOlwzhktZzJN21quEnUTN?usp=sharing ) 

 - โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานแก่
นักศึกษา แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่บัณฑิต ในเรื่องการสมัครงาน 
การสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้บัณฑิตมั่นใจเดินหน้าสู่อาชีพ และประสบความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพ ผ่านโปรแกรม Zoom 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/19LYbnYTrNiX-_eHCnHEWMMl9UOtZZ_-A?usp=sharing ) 

 - โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศิษย์เก่าแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2565 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับนักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ตลอดจน
บุคลากร รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพและประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
ผ่านโปรแกรม Zoom 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DJOqaJeRotnBSNFNBoxe0-ujRBngtmNo?usp=sharing ) 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English WISH Camp ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 
2565 เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจทางด้าน
ภาษาเพิ่มมากขึ้น 
(Link:https://drive.google.com/drive/folders/1sMJ67C-HahEL5fbUUrQkZqQoW6ww2kEx?usp=sharing) 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที ่
27-29 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา และเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้นำนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมในปกีารศึกษา 2565 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1HmJKcNem9zPp7xN2OW-orcl9rS3TzKNp?usp=sharing ) 
 นอกจากนี้ ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขอ้กำหนดของ
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1sc1tgA1FjljJX0scakdEOf2yoyASeHyx?usp=sharing ) 
   
• มีระบบ มกีลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
 1. อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการให้คำปรึกษา แนะแนวแก่
นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 
 4.  หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  
• มีการนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 หลักสูตรกำกับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งใน
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห ์ เช่น ตอบข้อซักถามและช่วย
แก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มขี้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียน การแก้ไขผลการ
เรียน การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาสามารถขอคำ
ปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบโดยกรรมการ
หลักสูตรกำกับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการให้คำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาไว้เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
ดูแล ให้คำปรึกษาแกน่ักศึกษา ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่า
กระบวนการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษานั้น คณะร่วมกับหลักสูตรจัดให้นักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจมากกว่าในทุกด้าน และจากการประชุมร่วมกัน มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
แก่นักศึกษาและกรรมการได้จัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มในไลน์เพื่อให้สามารถตอบ
ข้อซักถามและสามารถแก่ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและนำมาใช้จริงเพื่อเป็นช่องทางในการให้คำ
ปรึกษากับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มในไลน์ทำให้มีการประสาน
งานติดต่อระหว่างอาจารย์ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามาพูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน  ซึ่งทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทั้งด้าน
การเรียนและเรื่องส่วนตัว กล่าวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถ้าหาก
นักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปิดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่งทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการ
ประจำหลักสูตรมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ปัญหาประเมินความเสี่ยง 
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• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนสอบทำให้นักศึกษาสอบผ่านรายวิชา
แคลคูลัสและเคมีวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้มีนักศึกษา (รหัส 634259) สอบผ่าน
รายวิชาแคลคูลัสทั้งหมด (ร้อยละ 100) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ที่นักศึกษา (รหัส 624259) สอบผ่าน
รายวิชาแคลคูลัส ร้อยละ 67 และในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา (รหัส 634259) สอบผ่านรายวิชาเคมี
วิเคราะห์ทั้งหมด (ร้อยละ 100) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ที่มีนักศึกษา (รหัส 624259) สอบผ่านรายวิชา
เคมีวิเคราะห์ ร้อยละ 25 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 ในปกีารศกึษา 2564 มนีกัศกึษาออกกลางคนัลดลง และมอีตัราการคงอยูข่องนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 รอ้ยละ 100 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                         

ประเด็นเป้าหมาย : นักศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เป้าประสงค์ 
 คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปา้หมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร คือ มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได)้, และ 
(A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปญัหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความรว่มมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career 
and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

ผลการดำเนินงาน :  
 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนำความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมได้นำกระบวนการ PDCA มาใช้โดยนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาศักยะภาพและเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะที่พร้อมต่อศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมที่ 2 การทำ infographic วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.ฐานันดร ไพโรจน์ นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=528 ) 
 2. กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft Visio วิทยากรโดย นางจิราภรณ์ บัวจันทร์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=529 ) 
 3. กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Lightroom วิทยากรโดย นายอนนต ์ แก้วคีรี บริษัท อีเคเคมีเดีย 
กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=530 ) 
 4. กิจกรรมที่ 5 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิทยากรโดย อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน อาจารย์
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=531 ) 
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 6 การจัดการกับอารมณ์ในยุคโค
วิด วิทยากรโดย ผศ. พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Link: http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/albumInfo.php?id=533 ) 
• มีระบบ มกีลไก 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ร่วมกับคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร 
สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา   โดยมีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการ 
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร 
ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันราชภัฏ กิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมทำบุญขึ้นตึกใหม่และทำบุญปีใหม่ 
กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเต
รียมความพร้อมกอ่นสอบ โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการป่าไม้และสัตว์ปา่ เป็นต้น 
 2.ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้วางแผนตรวจสอบสาระของ
รายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้าน ICT โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และ
มาตรฐาน CEFR ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการให้แก่
นักศึกษา  เช่น  โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office  โครงการ English WISH CAMP เป็นต้น 
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นอกจากนี้หลักสูตร ยังได้วางแผนร่วมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กิจกรรมเสวนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะได้จัดให้มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 ของหลักสูตรด้วย 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดสรรงบประมาณก่อนปีงบประมาณ สำหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ได้แก่ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการ
อบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน อาทิเช่น 
 -  อบรมการวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการปา่ไม้และสัตว์ป่า 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 -  โครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา 
 -  กิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก/หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 -  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนี้หลักสูตรได้ร่วมมือกับคณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสเสนอผล
งานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความสามัคคีในหมู่คณะ
มากขึ้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการมาพิจารณาความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป อย่างไรก็ตามกิจกรรม
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ได้จัดในระยะสั้นและไม่ต่อเนื่อง จึงควรเพิ่มความถี่ของกิจกรรม หรือให้
นักศึกษาส่วนใหญ่มีสว่นร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระ
ทบต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษา จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ โดยการเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา และ/หรือเลื่อนการศึกษาดูงานออกไปจน
สามารถเดินทางได้  

• มีการนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ประชุมดำเนินการรว่มกับคณะใน
การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 1) อบรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   ใน
รายวิชาการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลวิชาการ
ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจากกรณีตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2564 สำหรับ
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นักศึกษารหัส 614259 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet และและใน
วันที่ 5 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom สำหรับนักศึกษารหัส 624259  
https://drive.google.com/drive/folders/1_uUSE93esAmTSyLc9R6c_pc_GxgEk5VF?usp=sharing ) 

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการปา่ไม้และสัตว์ป่า 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า ในปีการศึกษา 
2564 สำหรับนักศึกษารหัส 614259 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจทั้งปัญหาทางดา้นมลพิษ ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลดลงและเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตซี่งหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับนักศึกษารหัส 624259 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
โตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(Link:https://drive.google.com/drive/folders/1jxAJg3kB39MuEawFmUSHxe5OQ3KwVPzu?usp=sharing) 
  
 3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับนักศึกษารหัส 
624259 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ บริเวณหาดสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา  
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1S6KN_DSXkdCpa-NFT5llAvAe7H8GFySI?usp=sharing ) 
  
 4) โครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์เมือง
เก่าสงขลา สำหรับนักศึกษารหัส 614259 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูด้้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการ
อนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้
และองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการแก้ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ และสำหรับนักศึกษารหัส 634259 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 4 และเมืองเก่าฝั่งบ่อยาง และเมืองโบราณฝั่งหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา 
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1AzRHxw33VR2uQQmrYsniNXpbZT74J-B4?usp=sharing ) 
  
 5) กิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก/หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 และโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 1 เมษายน 2565   โดย
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบกับคณะ และมอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนร่วมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1R87EEebTsBSttuPbfmgMeU-NjbnoT3Ee?usp=sharing ) 
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 6) โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดกิจกรรมโโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา
รหัส 624259 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การ
จัดการมูลฝอยและการผลิตพลังงานทางเลือกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง ในวันที่ 30, 31 พฤษภาคม – 
1 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต และ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาลม์ 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดกระบี่  
(Link: https://drive.google.com/drive/folders/1XEH03udv_0XoV4DXagTkcrNFkedx_Ax6?usp=sharing ) 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้าง โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม ่2019 (COVID-19)  ที่เริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และมี
การแพร่ระบาดเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักศึกษาได้ ส่งผลตอ่
การเดินทาง และไม่สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานได้ ทำให้ต้องงดบางกิจกรรม เปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ หรือต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และยัง
ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยได้ และจากการ
ประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะต่าง ๆ และมีความสามัคคีในหมู่
คณะมากขึ้น เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ว่าต้องการให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามคุณสมบัติอันพึงประสงค์
ของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย 3R และ 7C 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เห็นควรเพิ่มจำนวน
กิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงมีความเห็นว่า ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้สัมมนาในรายวิชาต่าง ๆ อย่างไร
ก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม จึงมีการพิจารณานำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ร่วม เช่น เปลี่ยนการจัด
กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เชิญวิทยากรมาให้สัมมนาในรูปแบบออนไลน ์ จัดทำหรือจัดหาสื่อ ขอ้มูล หรือ
เนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ใหน้ักศึกษา เป็นต้น 

• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรมมแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั 
 จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้นักศึกษา เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) และทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ทำให้
นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเป็นโจทย์ในการทำวิจัย และนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 นกัศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะ การเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                 
3.2.1-1 โครงการอบรมการวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
3.2.3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการปา่ไม้และสัตว์ป่า  
3.2.3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
3.2.3-2 โครงการสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา  
3.2.3-2 โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก/หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.2.3-2 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :     ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์                โทรศัพท์  : 094-2946642 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์                โทรศัพท์  : 094-2946642           
การจัดเก็บข้อมูล :        ปีการศึกษา 2564 

3.3.1 การคงอยู่                                                                                                                

ผลการดำเนินงาน :  
อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษาในหลกัสตูร 

จำนวนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ และคงอยู ่

     
การคดิอตัราการคงอยู ่
- คดิจำนวนนกัศกึษาทีค่งอยูแ่ตล่ะป ี

1. จำนวนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ทัง้หมด 
2. จำนวนนกัศกึษาทีห่ายไป 
3. จำนวนนกัศกึษาทีค่งอยู ่(1) - (2)  (คดิแตล่ะปทีีร่บัเขา้) 

- คดิอตัราการคงอยูโ่ดยคดิเปน็รอ้ยละ 
 อตัราการสำเรจ็การศกึษา =   

 อตัราการคงอยู ่  =   

 โดยภาพรวมพบวา่อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษามแีนวโนม้ทีล่ดลง โดยทางหลกัสตูรไดด้ำเนนิการดงันี ้
 1. รว่มกบัคณะฯ จดัโครงการปรบัพืน้ฐานนกัศกึษาใหม ่
 2. หลกัสตูรมกีารจดัอาจารยท์ีป่รกึษาดแูลใหค้ำปรกึษาแนะนำอยา่งใกลช้ดิ 

ปีการ
ศึกษา

จำนวน
รับเข้า 
(1)

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) คงค้าง จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2564 (3)

อัตราการคงอยู่
2562 2563 2564 จำนวน 

(คน)
ร้อยละ

2559 74 0 13 30 2 29 45 60.81

2560 29 0 12 0 17 12 41.38

2561 26 0 12 14 12 46.15

2562 17 12 5 12 70.59

2563 22 16 6 16 72.73

2564 19 19 0 19 100.00

(2)
(1) ! 100
(1) " (3)

1 ! 100
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 3. มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 4. นกัศกึษาของหลกัสตูรมคีวามสามคัค ีชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั มากขึน้  

 

3.3.2 อตัราการสำเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร                                                                   

ผลการดำเนินงาน :  
อตัราการสำเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร    

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
  1. ความรูพ้ืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 2.  การลงทะเบยีนไมเ่ปน็ไปตามแผนการเรยีน เนือ่งจากมบีางรายวชิาไมผ่า่น 
 3.  การเปลีย่นรปูแบบการสอนเปน็แบบออนไลน ์อปุกรณก์ารเรยีนไมพ่รอ้ม 
 4.  สภาวะทางเศรษฐกจิทีฝ่ดืเคอืง สภาพคลอ่งลดลง 
 5.  โรคระบาดอบุตัใิหม ่ทีก่ำลงัเผชญิ คอื โควดิ 19 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
3.3.2-1  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-594231 
3.3.2-2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-594232 
3.3.2-3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-604259 
3.3.2-4  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-614259 

แนวโน้มอัตราการคงอยูข่องนักศึกษาในหลักสูตร

อัต
รา
กา
รค
งอ
ยู่ (
ร้อ
ยล
ะ)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2559 2560 2561

y = -7.33x + 64.107

R² = 0.524

ปีการ
ศึกษา

จำนวน
รับเข้า 
(1)

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) คงค้าง จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2564 (3)

อัตราการสำเร็จการศึกษา 

2562 2563 2564 จำนวน (คน) ร้อยละ

2559 74 0 13 30 2 29 0 0.00

2560 29 0 12 0 17 0 0.00

2561 26 0 12 14 0 0.00
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3.3.2-5  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-624259 
3.3.2-6  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-634259 
3.3.2-7  ผลที่เกิดกับนักศึกษา-644298 

3.3.3 ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา                                                            

ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูร แยกเปน็แตล่ะปดีงันี ้

ผลการดำเนินงาน :  
ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 

นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูร แยกเปน็แตล่ะปดีงันี ้

 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ไดด้ำเนนิการสำรวจความพงึพอใจของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่ 1-4 ทีม่ตีอ่หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ผลการประเมนิความพงึพอใจในแตล่ะรายการอยูใ่นระดบัมาก  แต่
เมือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของแตล่ะชัน้ป ี พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปทีี ่ 1 มคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูรเทา่กบั 4.13 
 อาจจะมเีหตผุลเนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนภายใตส้ถาณการณโ์รคระบาดรนุแรงนี ้ทางมหาวทิยาลยัใหจ้ดัการ
เรยีนการสอนแบบออนไลน ์นกัศกึษาไมไ่ดเ้ขา้ชัน้เรยีน ไมไ่ดม้าเรยีนทีม่หาวทิยาลยั ทำใหป้ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งอาจารย์
กบันกัศกึษาชัน้ปทีี ่ 1 มนีอ้ยกวา่นกัศกึษาชัน้ปอีืน่ ซึง่อาจจะมผีลทำใหน้กัศกึษาชัน้ปทีี ่ 1 ไมเ่ขา้ใจในเรือ่งของ
หลกัสตูรมากนกั อกีทัง้ขาดการทำกจิกรรมรว่มกนัอกีดว้ย 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ
2562 4.30 มาก
2563 4.12 มาก
2564 4.13 มาก

แนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร

ระ
ดับ
คว
าม
พึง
พอ
ใจ 

(คะ
แน
น)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2562 2563 2564

y = -0.085x + 4.3533

R² = 0.706
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีเรื่องรอ้งเรียน หลักสูตรมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หากมีเรื่อง

ร้องเรียนหลักสูตรจะดำเนินการโดยนำเรื่องร้องเรียนเข้าหารือกับกรรมการหลักสูตรและหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อ
ไป 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
3.3.3-1  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

หมายเหต*ุ*การประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา เปน็การประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่กระบวนการทีด่ำเนนิการใหก้บั
นกัศกึษาตามกจิกรรมในตวับง่ชีท้ี ่3.1 และ 3.2 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

หัวข้อ แนวโน้ม
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร เพิ่มขึ้น
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ลดลง
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด ลดลง

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  โทรศัพท์  : 094-2946642 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  โทรศัพท์  : 094-2946642 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน :  
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มดีงันี ้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                    
2.1-1 (https://drive.google.com/file/d/1HRLxogNw8Aq9JOBbZXxEoMmWKGydXXs3/view?
usp=sharing 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคำนวณ 

  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ
1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 38 100

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8 21.05

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่บัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.21

คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คา่เฉลีย่ 4.00 คา่เฉลีย่ 4.63 คา่เฉลีย่ 4.21 บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทำหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  โทรศัพท์  : 094-2946642 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  โทรศัพท์  : 094-2946642 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

  

 การคำนวณคา่รอ้ยละนีไ้มน่ำบณัฑติทีศ่กึษาตอ่ เกณฑท์หาร อปุสมบท และบณัฑติทีม่งีานทำแลว้แตไ่มไ่ด้
เปลีย่นงาน มาพจิารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
- จำนวนบณัฑติทีต่อบแบบสำรวจจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของจำนวนบณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษา 
- กรณหีลกัสตูรใหมไ่มต่อ้งประเมนิตวับง่ชีท้ี ่2.1 และ 2.2 เนือ่งจากไมม่ผีูส้ำเรจ็การศกึษา สำหรบัหลกัสตูร
ปรบัปรงุทีม่นีกัศกึษาเรยีนอยู ่ตอ้งประเมนิตวับง่ชีท้ี ่2.1 และ 2.2 เนือ่งจากมผีูส้ำเรจ็การศกึษาแลว้ 

ผลการดำเนินงาน :  

 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

! 100

คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100 ! 5
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา (วันที่สำรวจ 30 พฤษภาคม 2565) 

อกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                    
2.2-1  (https://drive.google.com/drive/folders/1pcvrVZPhdXfNeFmXVVyANh5PibI7ANBQ)  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

การวเิคราะหผ์ลทีไ่ด ้
    จากการสำรวจร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลชุดเดียวกันในป ี 2563 พบว่า ร้อยละของผลการดำเนินการลดลง คือ ปี 2563 ผลการ
ดำเนินการเท่ากับ ร้อยละ 92.31 ป ี2564 ผลการดำเนินการเท่ากับ ร้อยละ 90.32  และ เงินเดือนหรือรายได้
ต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดเดียวกันในปี 2564 พบว่า เงินเดือนเฉลี่ย ของปี 2563 สูงกว่าของปี 
2564 คือ เงินเดือนเฉลี่ย ปี2563 เท่ากับ 11,994 บาท ส่วนเงินเดือนเฉลี่ย ปี2564 เท่ากับ 10,337 บาท 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ
1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 38
2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 32 84.21
3 บัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 19 61.29

ตรงสาขาที่เรียน 8 25.81
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 11 35.48

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 9 29.03
5 จำนวนผูส้ำเรจ็การศกึษาทีม่งีานทำกอ่นเขา้ศกึษา  -
6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  -
7 จำนวนบณัฑติทีอ่ปุสมบท  -
8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 1
9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว  -
10 ไม่มีงานทำ 3

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 92.31 รอ้ยละ 90.32 บรรลุ

3.50 คะแนน 4.62 คะแนน 4.52 คะแนน
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หมวดที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรปุผลรายวชิาทีเ่ปดิสอนในภาค/ปกีารศกึษา 

รหสัวชิา ชือ่วชิา
การกระจายระดบัคะแนน (รอ้ยละ) จำนวนนกัศกึษา

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

สอบ 
ผ่าน

กลุ่ม 644298

ภาคการศึกษาที่ 1

4231101 เคมี 1 0 0 0 0 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 2 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4331120 ชีววิทยา 1 0 2 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 3 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4511101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 0 2 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 19 19

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 4 1 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน 0 0 3 5 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 18

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4231103 เคมี 2 0 0 0 0 0 4 12 3 0 0 0 0 0 0 19 16
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4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 0 1 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4331122 ชีววิทยา 2 0 0 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 0 1 6 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

4461101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 18

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

กลุ่ม 634259

ภาคการศึกษาที่ 1

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ 1 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 0 4 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 0 0 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4452106 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 9 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16

ภาคการศึกษาที่ 2

4211109 เคมี 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

รหสัวชิา ชือ่วชิา
การกระจายระดบัคะแนน (รอ้ยละ) จำนวนนกัศกึษา

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

สอบ 
ผ่าน
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4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4451102 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

4452105 เคมีสิ่งแวดล้อม 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 14 7

4453413 เทคโนโลยีสะอาด 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

4571411 แคลคูลัส 1 4 1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14 14

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 3 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

กลุ่ม 624259

ภาคการศึกษาที่ 1

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9

4332105 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453313 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา
การกระจายระดบัคะแนน (รอ้ยละ) จำนวนนกัศกึษา

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

สอบ 
ผ่าน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564                                                                                      หน้า  67



4452303 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453215 มลพิษทางอากาศ 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

4453413 เทคโนโลยีสะอาด 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

กลุ่ม 614259

ภาคการศึกษาที่ 1

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4453211 การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

4453216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

4453413 เทคโนโลยีสะอาด 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

4454217 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0

4454603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

รหสัวชิา ชือ่วชิา
การกระจายระดบัคะแนน (รอ้ยละ) จำนวนนกัศกึษา

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

สอบ 
ผ่าน
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หมายเหต ุ: โปรดระบเุปน็ตวัเลขจำนวนนกัศกึษาทีไ่ดเ้กรดในรายวชิาทีเ่รยีน 

4571411 แคลคูลัส 1 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ภาคการศึกษาที่ 2

4454604 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

7000490 สหกิจศึกษา 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

รหสัวชิา ชือ่วชิา
การกระจายระดบัคะแนน (รอ้ยละ) จำนวนนกัศกึษา

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

สอบ 
ผ่าน
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2. การวเิคราะหร์ายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไมป่กต ิ(นำมาจาก มคอ.5 ของแตล่ะรายวชิา) 

รหสัวชิา ชือ่รายวชิา ภาคการศกึษา ความผดิปกติ การตรวจสอบ เหตทุีท่ำใหผ้ดิปกติ มาตรการแกไ้ข

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 นกัศกึษากลุม่ 614259 ลง
ทะเบยีนเรยีนจำนวน  11 คน 
ไดถ้อนรายวชิาจำนวน 11 คน 
(รอ้ยละ 100)

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก 
มคอ. 5 และสอบถามข้อมูล
จากตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน แล้วประชุม
กรรมการหลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแก้ไข

- ช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้
นักศึกษาไม่สามารถและมีข้อ
จำกัดการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ 
เนื่องจากมาตรการทาง
สาธารณสุข  

- นักศึกษาติดโควิด 
- มีการย้ายห้องปฏิบัติจากศูนย์
เครื่องมือกลางมายังอาคารปฏิบัติ
การเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อาคาร 73) 
ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาดัง
กล่าวได้

- มีการกำหนดแนวทางการขอ
เข้าใช้ห้องปฏิบัติ เช่น มีการ
ตรวจ ATK  ตรวจวัด
อุณหภูมิ ติดตั้งจุดจ่ายเจล 
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

- จำกัดจำนวนนักศึกษาที่เข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ครั้ง เพื่อรักษาระยะห่าง 

- ให้นักศึกษาวางแผนการ
ปฏิบัติในการทำวิจัยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

2/2564 นกัศกึษากลุม่ 624259 ลง
ทะเบยีนเรยีนจำนวน  12 คน 
ไดถ้อนรายวชิาจำนวน 12 คน 
(รอ้ยละ 100)

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก 
มคอ. 5 และสอบถามข้อมูล
จากตัวแทนนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน แล้วประชุม
กรรมการหลักสูตร เพื่อหา
มาตรการแก้ไข
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3. รายวชิาทีไ่มเ่ปดิสอนในปกีารศกึษา 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวชิาทีไ่มไ่ดเ้ปดิสอนตามแผนการศกึษา และเหตผุลทีไ่มไ่ดเ้ปดิสอน (กรณทีีไ่มไ่ดเ้ปดิสอนใหน้ำมาจากตาราง

สอนในภาคนัน้ ๆ) 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก 
มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รายวชิา ภาคการศกึษา

 -  -

รหสัวชิา/ชือ่รายวชิา /ภาคการศกึษา/ 
คำอธบิายรายวชิา เหตผุลทีไ่มเ่ปดิสอน มาตรการทีด่ำเนนิการ

 -  -  -

รหสัวชิา/ชือ่รายวชิา /ภาคการ
ศกึษา/คำอธบิายรายวชิา สาระหรอืหวัขอ้ทีข่าด สาเหตทุีไ่มไ่ดส้อน วธิกีารแกไ้ข

- - - -
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี

กลุ่ม 644298

4231101 เคมี 1 1/2564 ✓(4.37) - ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมและทำส่งระบบ classroom เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้พื้นฐานดังกล่าว 

- นำแบบฝึกหัดที่นึกศึกษาส่งมาพูดคุยกันในคาบเรียนต่อไปเพื่ออธิบายให้เข้าใจมาก
ขึ้น 

- ให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2564 ✓(4.49) - สอนการค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งที่มาให้มากขึ้น และแนะนำการสรุปผลให้มากขึ้น 
- ให้นักศึกษาฉีดวัคซีนห้องกันโควิดแล้วเข้ามาเรียนปฏิบัติในมหาวิทยาลัยได้

4331120 ชีววิทยา 1 1/2564 ✓(4.22) - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2564 ✓(4.28) - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4511101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/2564 ✓(4.50) - ปรับเนื้อหาวิธีการสอน และช่วงเวลาในการจัดทดสอบย่อยรวมถึงคะแนนสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การสอนออนไลน์ที่อาจมีความล่าช้าในการบรรยาย
มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

- มีการจัดเตรียมเอกสารการสอนให้เหมาะสมกับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 1/2564 ✓(4.50) - เนื่องจากรายวิชาการจัดการธุรกิจออนไลน์ เป็นรายวิชาที่มีการปรับปรุงใหม่
เป็นการเน้นการเรียนการ สอนที่เน้นปฏิบัติการซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
และฝึกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ รวมถึง
จุดประกายการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ดังนั้นจึงควรมีการสรุปหลักการหรือ
ทฤษฎีควบคู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์จริงเพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ได้ 

- ในการเรียนการสอนมีการปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย การนำเสนอ และการตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
นักศึกษาในชั้นเรียน และอาจารย์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อกลางในการสอนเพื่อ
นักศึกษาให้เห็นภาพของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์มาก ยิ่งขึ้น  

- ในรายวิชานี้ทำการบูรณาการเรียนการเข้ากับการวิจัย โดยการให้นักศึกษาการ
วิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยทางการตลาดที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจออนไลน์ โดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหารและเหมาะสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

- ในรายวิชานี้ทำการบูรณาการเรียนการเข้ากับวัฒนธรรม โดยใช้ธุรกิจในท้องถิ่น
เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนตามทฤษฎีและเนื้อหาสาระต่างๆ ของรายวิชา

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นสมัยใหม่

1/2564 ✓(3.59) - ควรจัดทำข้อมูลที่นักศึกษาค้นคว้าเป็นฐานข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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GESS306 กฎหมายกับการสร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดี

1/2564 ✓(4.34) - ควรหาวิธีการใหม่ๆ ที่จูงใจให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงวิธีการสอน โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเหตุการณ์ปัจจุบันมากยิ่ง
ขึ้น   

- หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้
มากยิ่งขึ้น

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2/2564 ✓ - มีการทดสอบพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เพื่อจะได้มอบหมายให้ 
นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์ที่ตรงตามศักยภาพของแต่ละคน 

- จัดทำแบบทดสอบพื้นฐานความรู้ 
- จัดทำหัวข้อ พร้อมขอบข่ายงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษา 
- เพิ่มแบบฝึกหัดท้ายบท 
- ติดตามการขอใช้ทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ สอน และสิ่งอำนวยความ
สะดวก

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกสพ์ื้นฐาน 2/2564 ✓ - มีการทดสอบพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เพื่อจะได้มอบหมายให้ 
นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์ที่ตรงตามศักยภาพของแต่ละคน 

- จัดทำแบบทดสอบพื้นฐานความรู้ 
- จัดทำหัวข้อ พร้อมขอบข่ายงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษา 
- ติดตามการขอใช้ทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ สอน และสิ่งอำนวยความ
สะดวก

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4231103 เคมี 2 2/2564 ✓(3.49) - ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาหมั่นทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น 
- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา  

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน เมื่อทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาแล้ว  
- ให้อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้และ
แนะนำเสนอ 

- หมั่นถามและให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์ให้มากขึ้น

4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2564 ✓(3.97) -

4331122 ชีววิทยา 2 2/2564 ✓(4.29) - จัดให้มีการตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาทำให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

- เพิ่มเติมการอธิบายหลักการทางทฤษฎีให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อให้เห็น ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 2/2564 ✓(4.36) - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปจัจุบัน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4461101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

2/2564 ✓(4.51) - ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ตามรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศนำมาใช้ในการสอน 

- น้อมนำแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
มาเป็นกรณีศึกษาเพิ่มขึ้น ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ทั้งในด้านการสอน การทำรายงานกลุ่ม โดยแบ่งตามโครงการพระ
ราชดำริที่ดำเนินโครงการอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศน์ให้สอดคลองกับบทเรียน
และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เข้าใจง่ายและหลากหลาย 

- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย และควรมีจัดหาวีดีทัศน์ให้สอดคล้องกับบทเรียน

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 2/2564 ✓ - ใช้วิธีการสอนกึ่งแบบเดิม แต่เพิ่มการเจอผู้เรียนให้มากขึ้นเพื่อจะได้เน้นเนื้อหาให้
มากขึ้น แต่ปรับปรุงคุณภาพในการ จัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะ
สมกับเนื้อหาและเวลา ปรับกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านการฟังให้เหมาะสมควบคู่กับ
ทักษะการพูด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

- ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้
เรียน  

- ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เช่น ลดคะแนนทดสอบย่อย หรือชิ้นงานเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะทางภาษาด้านการพูดเพิ่มขึ้น  

- อาจต้องปรับเพิ่มเนื้อหาทางภาษาเพิ่มเติมจากส่วนที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ในการ
จัดการเรียนการสอน

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัย
ใหม่

2/2564 ✓(4.56) - ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความทันสมัย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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กลุ่ม 634259

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และ
การเป็นผู้ประกอบการ

1/2564 ✓ -

4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1/2564 ✓ - ดำเนินการให้เอกสารประกอบการสอนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกสพ์ื้นฐาน 1/2564 ✓ - ดำเนินการให้เอกสารประกอบการสอนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 1/2564 ✓(4.19) - ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

- จัดให้มีการแบ่งกลุม่ย่อยในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีการ แลกเปลี่ยนและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในการแก้โจทยป์ัญหา แล้วนำเสนอหนา้ชั้นเรียน หรือรูปแบบ
ออนไลน์ 

- เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การให้คำจำกัดความ การถอดความ 
การสรุปความ การวิเคราะห์และสืบคน้ข้อมูล เป็นต้น  

- เพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการเพิ่มจำนวน โจทย์ 
- ควรปรับช่วงคะแนนของเกรด D จนถึงเกรด C (ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม) ส่วนช่วง
คะแนนของเกรด C+ จนถึงเกรด A (ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์)

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1/2564 ✓(4.12) - ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4452106 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 1/2564 ✓(4.30) - ควรจัดหาวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
- ควรมีการศึกษาดูงานสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง
ขึ้น 

- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 1/2564 ✓(4.85) - จัดระบบให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลกับนักศึกษา

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัย
ใหม่

1/2564 ✓(4.32) -

4211109 เคมี 2 2/2564 ✓(4.22) - มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา  

- มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน เมื่อทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาแล้ว  
- ให้อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้และ
แนะนำเสนอ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา 

- หมั่นถามและให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์ให้มากขึ้น

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 2/2564 ✓(4.06) - ในรายวิชาปฏิบัติการนั้นการเรียนออนไลน์นั้นส่งผลให้นักศึกษาได้ทักษะการ
ปฏิบัติน้อยกว่า กรณีเรียนออนไซต์ ดังนั้นในปีการศึกษาถัดไปจะทำการสอนออน
ไซต์โดยใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4451102 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

2/2564 ✓(4.45) - ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ตามรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศนำมาใช้ในการสอน 

- น้อมนำแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
มาเป็นกรณีศึกษาเพิ่มขึ้น ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ทั้งในด้านการสอน การทำรายงานกลุ่ม โดยแบ่งตามโครงการพระ
ราชดำริที่ดำเนินโครงการอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ให้นักศึกษาค้นคว้าสถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศน์ให้สอดคลองกับบทเรียน 
- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย และควรมีจัดหาวีดีทัศน์ให้สอดคล้องกับบทเรียน 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

4452105 เคมีสิ่งแวดล้อม 2/2564 ✓(4.35) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลายและควรมีจัดหาวีดีทัศน์ให้สอดคลองกับบทเรียน
และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เข้าใจง่าย และหลากหลาย 

- ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ตามรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศนำ
มาใช้ในการสอน 

- เพิ่มสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน

4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับ
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม

2/2564 ✓(4.41) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ควรมีจัดหาวีด ีทัศน์ให้สอดคล้องกับบทเรียน และ
มีการใช้ โปรแกรมการสอนออนไลน์ต่างๆ มาช่วย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4452302 มลพิษทางน้ำและการ
วิเคราะห์

2/2564 ✓(4.31) - ปรับปรุงการจัดกลุ่มปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติการทุกคน 

- ควรมีการศึกษาดูงานสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง
ขึ้น 

- ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4453413 เทคโนโลยีสะอาด 2/2564 ✓(4.68) - ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ตามรายวิชาเทคโนโลยีสะอาดทั้งในและต่างประเทศ 
นำมาใช้ในการสอน 

- ปรับวิธีการสอน โดยเพิ่มตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ การบ้าน ให้นักศึกษาค้น
คว้าหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

- ปรับการรายงานหน้าชั้นเรียนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาดในจังหวัดสงขลา หรือ
เชิญวิทยากรโดยการจัดการบรรยายแบบออนไลน์

4571411 แคลคูลัส 1 2/2564 ✓(4.44) - ปรับวิธีการสอนให้ช้าลง ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 2/2564 ✓(4.39) - กำหนดให้มีแบบฝึกหัดหรือชิ้นงานที่ เหมือนกันในการวัดและประเมินผลใน 
รายวิชาของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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กลุ่ม 624259

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 1/2564 ✓(4.36) - ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

- จัดให้มีการแบ่งกลุม่ย่อยในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีการ แลกเปลี่ยนและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในการแก้โจทยป์ัญหา แล้วนำเสนอหนา้ชั้นเรียน หรือรูปแบบ
ออนไลน์ 

- เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การให้คำจำกัดความ การถอดความ 
การสรุปความ การวิเคราะห์และสืบคน้ข้อมูล เป็นต้น  

- เพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการเพิ่มจำนวน โจทย์ 
- ควรปรับช่วงคะแนนของเกรด D จนถึงเกรด C (ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม) ส่วนช่วง
คะแนนของเกรด C+ จนถึงเกรด A (ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์)

4332105 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน 1/2564 ✓(4.08) - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน

4453209 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 ✓(4.46) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 1/2564 ✓(4.52) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4453313 เครื่องมือสำหรับการ
วิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

1/2564 ✓(4.36) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 ✓(4.36) - ให้นักศึกษามีการเขียนโครงร่างวิจัย และดำเนินการสอบโครงร่างวิจัยให้แล้วเสร็จ 
เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการเรียนวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตรส์ิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 ✓(4.32) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4452303 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า

2/2564 ✓(4.72) - ปรับการรายงานหนา้ชั้นเรียนให้ เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานรัฐภายใน
จังหวัดสงขลา

4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 2/2564 ✓(4.80) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4453212 การจัดการทรัพยากรดิน 2/2564 ✓(4.72) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย และมีการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ต่างๆ มา
ช่วย

4453214 การจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

2/2564 ✓(4.74) - ปรับการรายงานหนา้ชั้นเรียนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานรัฐ
ภายในจังหวัดสงขลา 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

4453215 มลพิษทางอากาศ 2/2564 ✓(4.74) - ปรับวิธีการประเมินผลให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

- เพิ่มบทปฏิบัติการให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับครุภัณฑ์ที่ได้รับมาใหม่

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4453413 เทคโนโลยีสะอาด 2/2564 ✓(4.68) - ปรับวิธีการสอน โดยเพิ่มตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติการ การบ้าน ให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

- ปรับการรายงานหน้าชั้นเรียนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสะอาดในจังหวัดสงขลา หรือ
เชิญวิทยากรโดยการจัดการบรรยายแบบออนไลน์

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

2/2564 ✓(5.00) - ให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีหัวข้อ
โครงการวิจัยและสอบแบบเสนอโครงการผ่านแล้ว

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2/2564 ✓(4.35) - เน้นการทำแบบฝึกหัดทั้งเป็นกลุ่ม และรายบุคคล 
- เพิ่มการฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง ทำเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดและมีความ กระตือรือร้นในการเรียน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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กลุ่ม 614259

4212205 เคมีวิเคราะห์ 1 1/2564 ✓(3.86) - ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

- จัดให้มีการแบ่งกลุม่ย่อยในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีการ แลกเปลี่ยนและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในการแก้โจทยป์ัญหา แล้วนำเสนอหนา้ชั้นเรียน หรือรูปแบบ
ออนไลน์ 

- เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การให้คำจำกัดความ การถอดความ 
การสรุปความ การวิเคราะห์และสืบคน้ข้อมูล เป็นต้น  

- เพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการเพิ่มจำนวน โจทย์ 
- ควรปรับช่วงคะแนนของเกรด D จนถึงเกรด C (ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม) ส่วนช่วง
คะแนนของเกรด C+ จนถึงเกรด A (ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์)

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1/2564 ✓(4.12) - ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

4453211 การจัดการขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ

1/2564 ✓(4.25) - ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนของนักศึกษา

4453216 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

1/2564 ✓(4.35) - จากที่ดำเนินการสอนพบว่า งานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำอาจยากไปสำหรับ
นักศึกษาบางคน ดังนั้นในการสอนครั้งต่อไป จะต้องมีการทดสอบพื้นฐานการเรียน
รู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เพื่อจะได้มอบหมายให้นักศึกษาทำงานตรงตาม
ศักยภาพของแต่ละคน และอาจต้องมีการนำเอาการประเมิน โดยอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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4453413 เทคโนโลยีสะอาด 1/2564 ✓(4.01) - ปรับวิธีการสอน โดยเพิ่มตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติการ การบ้าน ให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

- ปรับการรายงานหน้าชั้นเรียนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสะอาดในจังหวัดสงขลา หรือ
เชิญวิทยากรโดยการจัดการบรรยายแบบออนไลน์

4454217 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ท้องถิ่น

1/2564 ✓(4.28) - ปรับการรายงานหนา้ชั้นเรียนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
- แทรกกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานรัฐภายใน
จังหวัดสงขลา 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ในลุ่มน้ำสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4454503 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 ✓(4.64) - ให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีหัวข้อ
โครงการวิจัยและสอบแบบเสนอโครงการผ่านแล้ว

4454603 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

1/2564 ✓(4.20) - ควรจัดหาฐานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสิ่ง
แวดล้อม พร้อมทั้งแนะนำ สถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
แก่นักศึกษา 

- มอบหมายงานให้แก่นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ นักศึกษาสนใจนอกเหนือจากฐานข้อมูลที่มีอยู่

4571411 แคลคูลัส 1 1/2564 ✓(4.18) - ปรับวิธีการสอนให้ช้าลง ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น

7000390 การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา

1/2564 ✓(4.33) - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษแก่นักศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต

1/2564 ✓(4.67) - ควรหาวิธีการใหม่ๆ ที่จูงใจให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงวิธีการสอนโดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเหตุการณ์ปัจจุบันมากยิ่ง
ขึ้น 

- หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้
มากยิ่งขึ้น

4454604 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม

2/2564 ✓ - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษให้แก่นักศึกษาที่มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์

7000490 สหกิจศึกษา 2/2564 ✓ - จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษแก่นักศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี
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7. ประสทิธผิลของกลยทุธก์ารสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษาส่วนใหญ่มีวินัย มาตรง
เวลา มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- รับผิดชอบส่งงานตามทที่กำหนด 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ
ตกลงในการเรียน มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีการจัด
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
นักศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
- การติดตามประเมินผลในส่วนจรรยาบรรณ
วิชาชีพทำได้ยากต้องใช้การสังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียนและแบบฝึกหัด การให้คะแนน
การตรงต่อเวลาในการมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมกลุ่ม หรือให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่ อนร่วมกลุ่มลงคะแนนลับเพื่ อ ให้
คะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ

ความรู้ - นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทาง
ด้านเคมีและคณิตศาสตร์ค่อน
ข้างอ่อน 

- อาจารย์ผู้สอนควรจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตาม
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ต้องการจะใฝ่หา ความรู้เพื่อมาแก้โจทย์
ปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม 
สืบค้นและสร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ มี การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ นักศึกษา
และนักศึกษากับนักศึกษา 

- กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพิ่ม
คาบพิเศษเพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนหาก
นักศึกษาต้องการ  และหากจำเป็นอาจารย์ผู้
สอนจะสอนเสริมในรายวิชา

ทักษะทางปัญญา - ควรให้นักศึกษาออกไปศึกษา
นอกสถานที่จริงหรือใช้วีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
- ควรเพิ่มความสามารถในการคิด
วิ เคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ

- เพิ่มการเรียนการสอนแบบปัญหาพิเศษ 
ปฏิบัติการณ์จากสถานการณ์จริง และการ
มอบหมายงานในคิดวิเคราะห์ พร้อมอภิปราย
และนำเสนอ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม พร้อมอภิปรายและนำเสนอ 
- ให้นักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที่จริง
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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8. การปฐมนเิทศอาจารยใ์หม ่
การปฐมนเิทศเพือ่ชีแ้จงหลกัสตูร ม ี□ ไมม่ ี☑ 

8.1 สรปุสาระสำคญัในการดำเนนิการ 
- 
8.2 สรปุการประเมนิจากอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมปฐมนเิทศ  
- 

 8.3 หากไมม่กีารจดัปฐมนเิทศ ใหแ้สดงเหตผุลทีไ่มไ่ดด้ำเนนิการ  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่า
งบุคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาหลายคนมีความรับผิด
ชอบ และแสดงภาวะความเป็น
ผู้นำ สามารถประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน  เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ 
รุ่นน้องหรือคนอื่นๆได้ 
หากเป็นงานที่จำนวนนักศึกษาใน
กลุ่มมาก จะพบว่านักศึกษาบาง
ส่วน ขาดความรับผิดชอบเมื่อต้อง
ทำงานเป็นกลุ่ม ไม่สามารถแบ่ง
หน้าที่ได้

- พยายามมอบหมายงานให้จำนวนนักศึกษา
ต่อกลุ่ม ไม่มากเกินไปเพื่อกระจายหน้าที่ให้
เหมาะสม 
- ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี เช่น กีฬา กิจกรรมพีน่้องสัมพันธ์ ที่จัด
โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
แ ละ เทค โน โลยี ร วมถึ ง กิ จ ก ร รมของ
มหาวิทยาลัย 

ทั กษะกา ร วิ เ ค ร า ะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้ดี แต่มี
ปัญหาในการเลือกใช้คำสำคัญใน
การสืบค้นข้อมูล  และยังคงมี
ปัญหาในการใช้ภาษาทั้ง ภาษา
อังกฤษและภาษาไทย นักศึกษา
ที่มาเรียนบางส่วนไม่มีทักษะใน
การคำนวณ จึ ง ใช้ เวลาสอน
มากกว่าที่กำหนด

-ใช้ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่ม
ขึ้น 
- มีการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ในวิชาสัมมนา 
- ใช้กลยุทธการสอนที่ให้ นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จัดทำเป็นรายงานและนำ
เสนอหน้าชั้นเรียน ในรายวิชาที่เหมาะสม 
- ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนอก
ทั้งในระดับ คณะ และระดับชาติ เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยัง
เป็นกระกระตุ้นทางบวก

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน

อบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 จัดโดย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ 
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 

ทราบทีม่าและความสำคญัของการดำเนนิงานดา้นจรยิธรรมการ
วจิยัในมนษุยใ์นตา่งประเทศและประเทศไทย เขา้ใจหลกัการและ
แนวทางการดำเนนิงานดา้นจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์ เพือ่ให้
ดำเนนิงานวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม มปีระโยชนใ์นการ
เรยีนการสอนและการวจิยั

อบรม “หลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยส์ำหรบัคณะ
กรรมการ” แบบออนไลน ์ ในวนัที ่9 มถินุายน 2564 จดั
โดย สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ ทราบหลกัการและแนวทางการดำเนนิงานดา้นจรยิธรรมการวจิยั
ในมนษุยเ์พือ่เปน็แนวปฏบิตัขิองของคณะกรรมการ มปีระโยชน์
ในการวจิยั

อบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับ
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC  17025” แบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 จัดโดย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

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

ไดเ้รยีนรูแ้นวทางการจดัการความเสีย่งสำหรบัระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 มปีระโยชนใ์นการเรยีนการ
สอนและการวจิยั

อบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ” แบบออนไลน์ วันที่ 18 
มิถุนายน 2564

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
อ.นัดดา  โปดำ 
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

ทราบข้อมูลและข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
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อบรม “หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์
ทดสอบ” แบบออนไลน ์ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 
2564 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ 
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

ได้เรียนรู้การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ มี
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5  
ครั้งที ่3” แบบออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  จัด
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มีประโยชน์
ในการเรียนการสอนและการวิจัย

อบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
EIA” แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 
2564 จัดโดยกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสอนในรายวิชาให้สอดคล้อง
กับบริบทการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

อบรม “การพัฒนางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
วชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต”ิ แบบออนไลน ์ ในวนัที ่
8 กรกฎาคม 2564 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ

ไดแ้นวทางและเทคนคิในการเขยีนบทความวชิาการเพือ่ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ เปน็ประโยชนใ์นการ
พฒันาตนเอง

อบรมหลักสูตร”การสำรวจและทำแผนที่ ให้ ได้
มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ” แบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 จัดโดย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อสนับสนุนพันธกิจการการสำรวจและทำแผนที่ให้ได้
มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ถูกต้องตามรูปแบบของ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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อบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและ
พฤตกิรรมศาสตร”์  แบบออนไลน ์  ระหวา่งวนัที ่17-18 
พฤศจกิายน 2564 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ แนวทางการดำเนนิงานจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยด์า้นสงัคมและ
พฤตกิรรมศาสตร ์ เขา้ใจหลกัการและแนวทางเพือ่ใหด้ำเนนิงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบสอบถาม การประชมุกลุม่ยอ่ย ฯลฯ ได้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  มปีระโยชนใ์นการวจิยั

อบรมหลักสูตร “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม” แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดลอ้ม

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสอนในรายวิชาให้สอดคล้อง
กับบริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์” 
แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อเข้าใจบริบทของนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ปัจจุบัน

อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017” แบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 5-6  สิงหาคม 2564 จัดโดยกรม
วิทยาศาสตรบ์ริการ

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ 
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

ได้เรียนรู้การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025: 2017 มีประโยชน์ในการเรียนการสอนและการ
วิจัย

อบรมหลักสูตร “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้
เริ่มต้นใช้งาน” แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 
สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อเข้าใจและนำองค์ความรู้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์
สำหรับผู้ เริ่มต้นใช้มาใช้ในงานวิจัยและวิชาการทางสิ่ ง
แวดล้อม

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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อบรมหลักสูตร “การสำรวจจากระยะไกลด้วย
ดาวเทียม สาหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน(Remote Sensing 
from Satellite for Beginners)” แบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อเข้าใจและนำองค์ความรู้ การสำรวจจากระยะไกลด้วย
ดาวเทียม สาหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใช้มาใช้ในงานวิจัยและ
วิชาการทางสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร “การจัดการขยะอันตราย” แบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที ่ 30-31 สิงหาคม จัดโดย กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร เพื่อเข้าใจบริบทของการจัดการขยะอันตรายในปัจุบัน

อบรมหลักสูตร “โอกาสและทางเลือกในการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ” แบบออนไลน์ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้แนวทางและทางเลือกในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง

อบรมหลักสูตร”การประเมินคารบ์อนฟุตพรินต์ 
ขององค์กร รุ่นที่ 16 (Carbon Footprint for 
Organization; CFO19)” แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 
14-15 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรแห่งอนาคต

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้แนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของ
องค์กร เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564) แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ

ได้เรียนรู้/ทบทวนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา

อบรม “แนวทางการจดัทำหลกัสตูร Sandbox สำหรบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา”  แบบออนไลน ์  ในวนัที ่24 
กมุภาพนัธ ์2565 จดัโดย มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ

ไดเ้รยีนรูค้วามสำคญัและหลกัการของการดำเนนิงานดา้นการจดั
ทำหลกัสตูร Sandbox เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาหลกัสตูรใน
อนาคต

ศึกษาดูงานและพิธีจบหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
ระดับประเทศ  (SitenVisiting Domestic & 
Certificate Award Ceremony)” ระหว่างวันที่ 7-9 
มีนาคม 2565 จัด โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  และได้เครือข่ายด้านการวิจัย

อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1” 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้/ทบทวนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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อบรมหลักสูตร “Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ รุ่นที่ 
1” วันที่ 1 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้/ทบทวนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

อบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับงานวิเคราะห์และ
ทดสอบ” แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 
2565 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้การวิเคราะห์สถิติในการวิเคราะห์ผล มีประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย

อบรม “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ” แบบออนไลน์ วันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ

ได้แนวทางในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ และสามารถใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

อบรม “การขอตำแหนง่ทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
2564” แบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 18- 19 
พฤษภาคม 2565

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ

ได้แนวทางในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 8” แบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 จัด
โดย สมาคมสหกิจศึกษา

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ 
อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ 
อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร

ได้เรียนรู้หลักการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ
เข้าใจหลักการนิเทศงาน สามารถนิเทศสหกิจศึกษาได้ถูกต้อง
ตามหลักการ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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อบรมหลักสูตร “ทฤษฎีเสียงและการตรวจวัด” วันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 แบบออนไลน ์ จัดโดยบริษัทเพ
อร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มูลนิธิ
อาชีวเวชศาสตร์ไทย และชมรมเครือข่ายความ
ปลอดภัยในการทำงานพระนคร

อ.ดร.สุชีวรรรณ  ยอยรู้รอบ ได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการตรวจวัดเสียง ด้านอาชีวอนามัย 
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน

อบรม “การทบทวนและประเมนิผลลพัทป์ระกนัคณุภาพ
การศกึษาและการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั AUN-
QA” แบบออนไลน ์ในวนัที ่30 พฤษภาคม 2565 จดัโดย 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา

อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
อ.นัดดา  โปดำ

มคีวามรูค้วามเขา้ใจและไดท้บทวนตวับง่ชีแ้ละเกณฑป์ระเมนิ
คณุภาพการศกึษา และเขา้ใจหลกัการสำคญัของระบบ AUN-
QAเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการประกนัคณุภาพการศกึษา

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “มาตรฐานความปลอดภยัของหอ้ง
ปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคม”ี แบบออนไลน ์วนัที ่12 
พฤศจกิายน 2564 จดัโดย สำนกังานการวจิยัแหง่ชาติ

วรรณฤดี  หมื่นพล เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิานและสิง่แวดลอ้ม

สัมมนา “ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้
สอดคลอ้งตามเกณฑ ์ ESPReL Checklist” วนัที ่ 23 
กมุภาพนัธ ์2565

วรรณฤดี  หมื่นพล เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
ตอ่การปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิาร

สมัมนา "สาธติการใชง้านเครือ่งวดัแรงตงึผวิ รุน่ Sigma 
700" แบบออนไลน ์วนัที ่16 มนีาคม 2565 

วรรณฤดี  หมื่นพล เพือ่เรยีนรูก้ารใชงานเครือ่งมอืทีท่นัสมยัและเทคโนโลยใีหม่ๆ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
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หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานับรวมในข้อนี้ด้วย 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน”

สุรัตนา เพ็ญจำรัส ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน” ซึ่งเป็นกระ
บวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์”

สุรัตนา เพ็ญจำรัส เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมี
ประโยชนใ์นการทำผลงานสำหรบัสายสนบัสนนุ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติการของ
บุคลากรสายสนับสนุน

สุรัตนา เพ็ญจำรัส ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการขอทำผลงาน
ที่สูงขึ้น

อบรม เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐ” (ITA ) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้:   อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข้อมูล:    ปีการศึกษา 2564 

5.1.1 การออกแบบหลกัสตูรและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูรและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร              

ประเด็นเป้าหมาย : รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และมคอ.2 

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
  1. ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และความคิด
เห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ผ่านการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ มคอ.7 เพื่อนำผลการประเมินที่ไดม้าใช้
ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรตาม
มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้อง
ของคำอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ไดพ้ิจารณาปรับ
เปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานในลำดับต่อไป 
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และ
ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับ
ลด-เพิ่มหน่วยกิต 
  5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  6. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 
ดังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของคำ
อธิบายรายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วนำไปสูก่ารปฏิบัติ จากนั้นจึงให้นักศึกษา
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ประเมินผลการปรับปรุง หากผ่านการประเมินจึงนำไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่ จากนั้น
ประเมินระบบและกลไกตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มี
ความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวา่ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยัง
คงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับระบบและกลไก 
      หลักสูตรใช้ระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สำหรับพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 5.1-1  ระบบกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

• มีการนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 38/2563) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ใหส้อดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12   (พ.ศ. 2560 
- 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยทำให้
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ เกี่ยวกับ
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรัชญาของหลักสูตร 
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“เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 1. ศึกษาความต้องการใชบ้ัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต (22 คน) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (15 คน) ศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มศิษย์เก่า (11 คน) และกลุ่มศิษย์ปัจจุบัน (44 คน) ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนำผลการ
ประเมินที่ได้มาใชใ้นการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยจัดทำเป็นการวิจัยหลักสูตร ผลการวิจัยสรุปดังนี ้
  1) กลุม่ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีความตอ้งการคุณลักษณะอันดับ
แรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด รองลงมากลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์ปัจจุบัน ต้องการด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ขณะที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่า ตอ้งการดา้นทักษะทาง
ปัญญาและด้านความรู้ ตามลำดับ 
  2) ทักษะหรือสมรรถนะที่กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า คิดว่าควรพัฒนาให้ผู้
เรียนในหลักสูตรมากที่สุด คือ ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ขณะที่ศิษย์ปัจจุบันคิดว่าทักษะหรือ
สมรรถนะที่ควรพัฒนาให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ มากที่สุด คือ ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และงานทางภาคสนาม 

  3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตคิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 95 และมี
ความต้องการรับบัณฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงานคิดเปน็ร้อยละ 86 ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด (ร้อยละ 100) คาดว่า
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีงานทำ เนื่องจากประเด็นทางดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นประเด็นที่กําลังได้รับความ
สนใจ และงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน   

  4) ผู้ทรงคุณวุฒิร้อยละ 100 มีความเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจําเป็นที่จะเปิดสอน ทั้งนี้ควรเน้นความรู้พื้นฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มให้
ครบทุกด้าน และเพิ่มเติมเนื้อหาในด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เน้นศาสตร์ด้านนวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นรายวิชาที่มีการปฏิบัติและนําไปใช้ได้จริงในหนว่ยงาน 
ควรให้เลือกวิชาเลือกโดยอิสระ แต่ให้ข้อมูลว่าวิชาเลือกแต่ละวิชารวมกับวิชาบังคับแล้วจะสอดคลอ้งกับอาชีพ
ใดได้บ้าง (เทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือวิชาชีพควบคุมตา่ง ๆ เป็นตน้) 
  5) กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรฯ ในด้านความ
เหมาะสมของโครงสร้างรายวิชา โดยคิดว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว ด้านปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ศิษย์
เก่ามีความเห็นว่าควรเน้นการปฏิบัติให้มากกว่าทฤษฎี เน้นคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทั้งใน
ห้องเรียนและสถานการณ์จริงภายนอก เพิ่มการทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ศิษย์ปัจจุบันมีความ
เห็นว่าควรเน้นปฏิบัติหน้างานจริงมากกว่าสอนในห้องเรียนเช่นกัน โดยควรให้มีการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของหลักสูตร มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559) จะต้องเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
โดยแบ่งเป็น   
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  -  หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยผ่านการวิพากษ์รายวิชาจากสำนักส่ง
เสริมวิชาการและงานทะเบียนและได้กำหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
  -  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่
น้อยกว่า 41 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต และวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 
  -  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  -  หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลอ้งของคำ
อธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไดพ้ิจารณาปรับเปลี่ยน
รายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการทำงานในลำดับต่อไป  
 4. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-
เพิ่มหน่วยกิต 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมกระบวนการ
จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง
หลักสูตร ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และได้เปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 
1/2564 

• มีการประเมินกระบวนการ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตามคำอธิบายรายวิชาที่กำหนด
แล้ว จะต้องจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อที่จะไดว้ัดผลการ
เรียนรู้และความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนำผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 
 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ดำเนินการ ทำการประเมิน
ผลโดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรได้จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วม
กับคณะ และมหาวิทยาลัย แต่ในการรับนักศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน
แผนรับเข้า ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการโดยกำหนดให้มีแผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับคณะ พร้อมกับรับสมัครนอกสถานที่ตามโรงเรียนที่ไปจัดโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House 
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• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 คณะกรรมการหลักสูตรนำข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผน
ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปีการ
ศึกษา 2564  

 เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบว่า รายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 นักศึกษาส่วนใหญ่สอบตก และมี
การถอนรายวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึงมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก 

 1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทำให้คะแนนสอบต่ำ ซึ่งแก้ไขได้โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหาเข้าพบ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
ทั้งนี้ตัวของนักศึกษาเอง ต้องเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วย 

 2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาค่อนขา้งอ่อน ปญัหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรู้ก่อนเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษาค่อนข้างอ่อน ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถสร้างความรู้ต่อยอดได้ วิธีแก้ไขคือ อาจารย์ผู้
สอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่เทา่เทียมกัน และสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ไป
พร้อม ๆ กันได้ 

 3. เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กำหนด ต้องแนะนำให้นักศึกษารีบลงทะเบียน
รายวิชาที่ตกค้างให้เร็วที่สุด เพราะรายวิชาส่วนใหญ่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน หากตกค้างรายวิชาใดไว้ ก็ไม่สามารถ
เรียนรายวิชาตัวถัดไปได้ ส่งผลให้จบการศึกษาล่าช้า 

 4. นักศึกษาขาดการทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมา ซึ่งผู้สอนสังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน 

  นอกจากนี้ ได้นำผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแก้ไขตามผลประเมิน รวมถึงข้อ
เสนอแนะต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น มีการสอนเสริมนอกเวลาในรายวิชาดังกลา่ว 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 26 กันยายน 2563 ใหเ้ปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2564 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.1.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 38/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.1.1-2 มคอ.2  
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https://drive.google.com/drive/folders/1ov3S4MRPpr_8ZyEeUNcoX5H9bVDQ53_U?
usp=sharing 
5.1.1-3 รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5.1.1-4 รายงานการประชุม 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ                                     

ประเด็นเป้าหมาย : หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

ผลการดำเนินงาน :  
• มีระบบ มกีลไก 
  1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ที่จำเปน็สำหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทบทวนรายวิชา ออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผน 

  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับปริญญาตรีนั้น จัดทำขึ้นทุก ๆ 
5 ปี และในระหว่างการดำเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณาปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 หลักสูตรได้มุ่งพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. หลักสูตรไดม้อบหมายใหอ้าจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
แผนการปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประชุมรว่มกัน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหาในรายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ ๆ  
 3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำผลจาก มคอ.5 ของปีที่ผ่านมา
มาเป็นข้อมูลในการจัดทำ มคอ.3 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชา และจัดทำ 
มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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 การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น หลักสูตรได้
ดำเนินการตามแผนของการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรที่ได้วางไว้ ดังนี ้

 1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดผู้สอนให้ตรงกับรายวิชาตามความ
ถนัดของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน และดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้สอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา รวมถึงกำกับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของ
หลักสูตร 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
  ผลจาการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2564  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
  1. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดิม จาก 133 
หน่วยกิต เป็น 134 หน่วยกิต รายละเอียดการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรดังตาราง 

  

 2. มีการนำผลจาการวิพากษ์หลักสูตร และจากการทำวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
หลักสูตร   มาพิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นคุณลักษณะ ทักษะหรือสมรรถนะ ตามความ
ต้องการของผลการวิจัยกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การปรับคำอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาวิชาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเน้นศาสตร์ด้านนวัตกรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาและ
คำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยดังรายละเอียดใน มคอ.2 สอดคลอ้งกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ เช่น นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดลอ้มเมือง เป็นตน้  
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  3.  มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงรายวิชา โดยสรุปดังนี ้
- การยกเลิกรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ประกอบด้วย ชีววิทยาพื้นฐาน, ปฏิบัติการชีววิทยาพื้น

ฐาน และแคลคูลัส 1 
- การเพิ่มรายวิชาใหม่ จำนวน 13 รายวิชา ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่ง

แวดล้อมเมือง, ชีววิทยา 1, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, ชีววิทยา 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 2, คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน, 
แคลคูลัสเบื้องต้น, เคมีอินทรยี์พื้นฐาน, ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน, ชีวเคมีพื้นฐาน และปฏิบัติการชีวเคมีพื้น
ฐาน  

- การควบรวมรายวิชา จำนวน 6 รายวิชา ประกอบด้วย  
     (1) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ควบรวมจากรายวิชา การประเมินวัฏจักรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสะอาด) 
     (2) การจัดการสิ่งแวดล้อม (ควบรวมจากรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
     (3) การจัดการมูลฝอย (ควบรวมจากรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อ) 
     (4) ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ควบรวมจากรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
     (5) ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (ควบรวมจากรายวิชาภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น) 
     (6) มลพิษทางอากาศและเสียง (ควบรวมจากรายวิชามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน)  

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  หลักสูตรนำระบบการปรับปรุงสาระของแต่ละรายวิชาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นขอ้มูลสู่การปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลกัสตูรมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยักา้วทนัความกา้วหนา้ทางวทิยาการทีเ่ปลีย่นแปลง 

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.1.2-1 มคอ.2  
https://drive.google.com/drive/folders/1ov3S4MRPpr_8ZyEeUNcoX5H9bVDQ53_U?usp=sharing 
5.1.2-2 รายงานการประชุม 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้:   อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข้อมูล:    ปีการศึกษา 2564 

5.2.1 การกำหนดผู้สอน                                                                                                   

ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. กำหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 2. อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ได้อย่างครบถ้วน 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00  
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ผลการดำเนินงาน : 

  

ภาพที่ 5.2-1 การกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู ้

 การกำหนดผู้สอน และการจัดการเรยีนการสอน 

กำหนดผู้สอน และ
ภาระหน้าท่ีของอาจารย ์

ประชุมกำหนดผู้สอน
กรรมการหลักสูตร&

โปรแกรมวชิา 

สนส. ส่งรายวิชาท่ีเปิด
สอน 

ประชุมวางแผนบริหาร
หลักสูตร 

 ภาระงาน 

 ตารางสอนและ
ภาระหน้าที่อาจารย ์

เกณฑ ์
- ผู้สอนมคีวามรู้และความ
ชำนาญสอดคล้องกับเนื้อหา 

-การประเมนิผู้สอน 
- กระจายภาระงาน 

แก้ไข 

กำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ 

สนส.&หลักสูตรกำหนด 
ให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.3,4 

กรณผีูส้อน 
1 คน 

กรณผีูส้อน
มากกวา่ 1 คน 

ผูส้อนจัดทำ
มคอ. 3,4 

ประชุมผูส้อนร่วม
เพื่อจัดทำมคอ. 3,4 

 

 กรรมการหลักสูตร 
แก้ไข 

เกณฑ ์
- มคอ. 2 และการพัฒนาผลการเรยีนรู้ท้ัง 5 ด้าน 
- มคอ 5 และรายงานทวนสอบฯ (ปีท่ีผ่านมา)  

อาจารย์ผู้สอน Upload มคอ. 3,4  

อาจารย์ผู้สอนชี้แจง ทำความ
เข้าใจแผนการเรยีน และ
เกณฑ์การประเมนิผลกับ

ผู้เรยีน 

ประเมนิการจัดการเรยีน 
การสอนและหลักสูตร 

แก้ไข 

ผูส้อนทวนสอบ 
-รายงานการทวนสอบ
แผนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
-มคอ.5, 6  

ทวนสอบปลายภาค 

อาจารย์ผู้สอน
Upload มคอ.5,6  

แก้ไข 

 

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการทำ 
มคอ 3,4 ปีต่อไป 

สำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของ นศ. และอาจารย ์

กรรมการหลักสูตร
จัดทำ มคอ.7 

  
กระบวนการพัฒน
าหลักสูตรใหม่ 

-พัฒนารายวชิาใน
รา่งหลักสูตรใหม ่รวม
กับวจิัยหลักสูตร  

ทวนสอบระหว่างภาค 

ผูส้อนสง่ สอบข้อกลางภาค ปลาย
ภาคเรียน และเกรด 

 

 
กรรมการหลักสูตร 
และโปรแกรมวิชา 

 กรรมการหลักสูตร 
และโปรแกรมวิชา 
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• มีระบบ มกีลไก 
  หลักสูตรได้กำหนดและดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนภาพข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มายังคณะ และ
คณะจัดส่งให้หลักสูตร 
  2. หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย์
ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ของผู้
สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกันถึงตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ ผลงาน
วิชาการของผู้สอน ผลการประเมินของนักศึกษา และภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำมาจัดตามคุณสมบัตผิู้
สอนและวางแผนจัดผู้สอนให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา  
  3.  หลักสูตรดำเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยัง สนส. ผ่านคณะ เพื่อให้ดำเนินการจัดตาราง
เรียนสำหรับนักศึกษา และตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
  4. สนส.ดำเนินการ และเปดิระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน ส่วนการจัดระบบกระบวนการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การเตรียม
การ จัดทำเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธ
กิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียนการสอน และนำไปชี้แจง
ทำความเข้าใจกับผู้สอนในหลักสูตรต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนให้มีการทวนสอบของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 1. หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย์
ผู้สอน ตามคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณข์องอาจารย์ผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี 
  - รายวิชาที่กำหนดผู้สอน 1 คน 
  - รายวิชาที่กำหนดผู้สอนมากกว่า 1 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญ
หลากหลาย และมีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง หรือความคิดจากผู้สอนที่หลากหลายทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาภาระงานอื่นๆ เพื่อประกอบการกำหนดอาจารย์ผู้สอน เช่น ตำแหน่งทางการ
บริหารของอาจารย์ผู้สอน 
 2. ประธานหลักสูตรจัดส่งภาระงานสอนที่พิจารณาแล้วให้กับคณะ และสนส.  
 3. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามการ
ปรับปรุงระบบและกลไก และกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่งให้กับหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ 
และกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน ซึ่งทุก
รายวิชาอาจารย์ผู้สอนได้จัดส่ง ให้กับหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด  
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 4. หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาใหป้ระเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้
สอนทุกรายวิชาทุกภาค การศึกษา ก่อนการสอบปลายภาคของทุกภาคการศึกษา จากแบบประเมินออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย  
 5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการกำหนด
อาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาและปีการศึกษาถัดไป  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละ
วิชาได้ประเมินการสอนของผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
ประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเข้าใจด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการ
สอน การให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา การใช้สื่อ การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน พฤติกรรมการ
สอนเช่นการตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และผู้สอนไดน้ำผลการดำเนินการ
สอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตล่ะรายวิชาว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยจัดทำรายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
 การประเมินการสอนของผู้สอนในปกีารศึกษา 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 ที่กำหนด ดังนี้ 
 1. นักศึกษาที่เรียนในแต่ละวิชาทุกกลุ่มจะประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเข้าใจด้านการเรียนแก่
นักศึกษา ความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา การใช้สื่อ การประเมิน
ผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน พฤติกรรมการสอน เช่น การตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น เปน็ต้น จากผลการประเมินของนักศึกษาที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 80 มีคะแนน
ประเมินสูงกว่า 4.00   
 2. อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ใน
แต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการสอน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษารวมทั้งรายงานการ
ทวนสอบแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา นำมาจัดทำรายงานผลการเรียนการ
สอน มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน     แล้วส่งเข้าระบบออนไลน์ (Upload) ให้ 
สนส. ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกรายวิชาได้จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ในช่วงเวลาที่กำหนด มีประสิทธิผล
ของกลยุทธ์การสอนสอดคล้องกับ มคอ.3 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
 3.  กรรมการหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดย
การประชุม เพื่อพิจารณากำกับดูแลผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (Curriculum mapping) รวมถึงกำกับดูแลการทวนสอบซึ่งประกอบด้วย การทวนสอบ
ระหว่างภาค (ทวนสอบข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค และเกรด) โดยคณะกรรมการหลักสูตร ประธาน
หลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 
 4.  กรรมการหลักสูตร และคณะ ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาและผู้สอน จากแบบ
ประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอ่
กระบวนการเรียนการสอน และจัดทำ มคอ.7 ส่งคณะ  
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• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 ประธานหลักสูตรได้รับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 จาก สนส. ประชุมเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่อาจารย์ประจำหลักสูตรเลือก และพิจารณา
อาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหรือสถานประกอบการมาเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้กำหนดอาจารย์ผู้สอนได้ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดทุกรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ครบทุกรายวิชาและตามระยะเวลาที่กำหนด และความ     
พึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกคน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00  

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.2.1-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2.1-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
https://drive.google.com/drive/folders/159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing 
5.2.1-3 มคอ.7  

5.2.2 การกำกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทำแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการเรยีนการสอน        

ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 มีการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดส่งตามระยะ
เวลาที่กำหนด 
 2. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ใน มคอ.2  

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 1. หลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4)  
 2. อาจารย์ผู้สอนนําส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลทุก
รายวิชา  
 4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้นักศึกษาทราบ และ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า  109



 5. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้  
 6. อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
 7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอ่ไป  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 1. คณะร่วมกับหลักสูตรได้มีการกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับให้
อาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 2. หลักสูตร ชี้แจงปฏิทินวิชา การกำหนดวันจัดส่งแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4) แก่อาจารย์ผู้
สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอน
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งเน้นให้กำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธ
กิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียนการสอน โดยในรายวิชา
เดียวกันที่มีหลายกลุ่มเรียน จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 เพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกำหนดวันส่งรายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และจัดสง่ให้
กรรมการหลักสูตรพิจารณา 
 3. กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตาม มคอ.2 และกำกับ
แผนการเรียนการสอนให้สอดคลองกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน กรรมการหลักสูตรแจ้งผลการ
พิจารณากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ปรับรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 กรณีทีต่้องแก้ไขอาจารย์ผู้สอนดำเนิน
การปรับปรุงและส่งให้ประธานหลักสูตรในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 4. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 เขา้ระบบออนไลน์ (Upload) ก่อนเปิดภาค
เรียนหนึ่งสัปดาห์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรติดตามให้อาจารย์ผู้สอนสง่ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและกำหนดให้นำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
 5. กรรมการหลักสูตร กำหนดให้มีการทวนสอบระหว่างภาคการศึกษา ได้แก่ การทวนสอบข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียน และการทวนสอบเกรด โดยอาจารย์ประจำวิชาจัดทำข้อสอบ และจัดส่งคณะ
กรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณา กรณีทีต่้องแก้ไขข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการปรับปรุงแล้วรายงาน
ผลการปรับปรุงต่อประธานหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบตามแบบรายงานการทวนสอบแผนการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน โดยดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
 6. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และส่งให้กรรมการหลักสูตร
ประชุมเพื่อพิจารณาว่าสอดคลอ้งกับ มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไม่ เพื่อนำไปใช้ในการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนในครั้งต่อไป แล้วอาจารย์ผู้สอนจัดส่งเข้าระบบออนไลน์ (Upload) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน 30 
วัน และจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา พร้อมทั้งแบบประเมินความพึง
พอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน และจัดทำ มคอ.7  
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• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบและกลไกการกำกับติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในปีการ
ศึกษา 2563 อาจารย์ผูส้อนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรและจัดส่งได้ทันก่อน
เปิดภาคการศึกษา  

 อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับ มคอ.3 ในรายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชา 4452106   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสว่นของกิจกรรมเชิญวิทยากร
และ/หรือศึกษาดูงานด้านนิเวศวิทยา เมื่อวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรม “สัมมนา
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการสภาพแวดล้อม และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ 
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 - รายวิชา 4453210 การจัดการขยะมูลฝอย ภาคเรียนที่ 2/2564 มีการบูรณาการด้านบริการวิชาการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านเรือน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้าง
เครือข่ายและบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น เรื่อง “ถังขยะไม่มีวันเต็ม” โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ 
ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบอ่ยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 เมื่อได้จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำรายงาน
การเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทำ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ส่งภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำข้อมูลที่
ได้ทั้งหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 เพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย 
เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2565 
 นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 การทวนสอบ รวมกับผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา ในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และนำขอ้มูลที่ได้
ทั้งหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 โดยนำไปพิจารณาควบคู่กับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย การ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนบริหารหลักสูตร  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และจากการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า เป็น
ไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน 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 
https://drive.google.com/drive/folders/159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing 
5.2.2-3 มคอ.7 
5.2.2-4 มคอ. 3 รายวิชา 4452106  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และรายวิชา 4453210 การจัดการขยะมูลฝอย 
https://drive.google.com/drive/folders/1QeuVpdup_BEpBsKqiazLYsiCAgYWD3hO?usp=sharing  

5.2.3 การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีีม่กีารบรูณาการกบัการวจิยัการบรกิารวชิาการทางสงัคม และ
การทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม                                                                                                        

ประเด็นเป้าหมาย : หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํา
นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 รายวิชา 

ผลการดำเนินงาน : 

 หลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการร่วมกับพันธกิจดา้นต่าง ๆ ดังนี ้

 -  บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เช่น ในรายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
(อ้างอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2564) มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยการบรรยายกระบวนการวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประเมินองค์ประกอบคุณค่าย่านชุมชนเก่าสู่มรดกจังหวัดโดยมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่ง
สอดคล้องกับพื้นที่ลงภาคสนามร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัด
สงขลา ได้แก่ 

 กมลนาวิน อินทนูจิตร. (2564). ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพื่อการปรับตัว
ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3. 2 - 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 227-237.  

 -  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม ในรายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนาทอ้งถิ่น (อ้างอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 
1/2564)   มีการบูรณาการกับการบริการทางวิชาการทางสังคมร่วมกับชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้
นักศึกษาทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สู่สาธารณชน โดยให้นักศึกษารวมกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน 
ทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สู่ชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเผยแพร่กิจกรรม
ที่นักศึกษาดำเนินการผา่น facebook โดยมีกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 1)       กิจกรรมเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทาง
สังคม ในภาคเรียนที่ 1/2564  
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  2. การนำเสนอ แนวปฏิบัติที่ด ี (Knowledge Management) การบูรณาการกิจกรรมในรายวิชาและ
ชุมชนแก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ถ่ายทอดประสบการณ์การนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  - วิทยากรเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 
  - การจำแนกขยะเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในชุมชน 
 (อา้งอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158562194521033) 

 -  บูรณาการการเรียนการสอนกับการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ในรายวิชา 445421 สิ่ง
แวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง : มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคเรียนที่ 1/2564) มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดให้นักศึกษาทำกิจกรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการผ่าน facebook ได้แก่ กิจกรรม SKRU Growth from home และ 
โครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในภาคเรียน 1/2564 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของรายวิชาผ่านการประเมินของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีการปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมใน
ภาคเรียนที่ 1/2564  
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(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100004292659192/videos/360534672522947/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100028266203490/videos/902596043710291/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100040852612677/videos/195827032653267/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158313396701033) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158594957161033)   

 - บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม ในรายวิชา 4453210 การจัดการขยะ
มูลฝอย ภาคเรียนที่ 2/2564 มีการบูรณาการด้านบริการวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านเรือน เมื่อวัน
ที่ 5 เมษายน 2565 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น เรื่อง 
“ถังขยะไม่มีวันเต็ม” โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อยาง อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการ
จัดการขยะอินทรีย์อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กับคณะฯ โดยหลักสูตรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะ (ถัง
ขยะมหัศจรรย์) โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 17 ครัวเรือน ทำการฝึกปฏิบัติการ เรื่อง ขยะในครัวเรือนและการ
กำจัด และการพัฒนาทักษะการทำวัสดุปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทำการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และนำมาจัดการโดยถังขยะมหัศจรรย์ และมีการติดตามผลและให้คำ
แนะนำทางไลนก์ลุ่ม   

• มีระบบ มกีลไก 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ คือด้านการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 2. หลักสูตรกำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
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 3. อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. หลักสูตรดำเนินการที่บูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้  
 5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
 6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 7. นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการ 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ประจำ
หลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธกิจ โดยกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ
ตามพันธกิจอย่างน้อย 1 พันธกิจ/1 รายวิชา  และกำหนดโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในการส่งเสริม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ รวมทั้งควรคำนึงถึงกระบวนการที่นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วม
กระบวนการได้ ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ประชุมประเมินกระบวนการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
ถึงการของความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 ตามกำหนด อย่างที่เคยดำเนินการมาแล้วซึ่งเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และขอให้มีการปรับปรุง มคอ.3 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเป็นไปตามกระบวนการ
เรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเปน็ศูนย์กลางและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรา้งนักศึกษาช่วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทักษะการ
ทำงานอย่างมีส่วนร่วม และการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน หลักสูตรได้มีการประชุมประชุม
ทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาปรับปรุง โดยให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนและระบุ
การบูรณาการดังกล่าวใน มคอ.3 และเสนอของบประมาณในการดำเนินโครงการในการประชุมระดับหลักสูตร 
เพื่อหลักสูตรจะได้รวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  รวมถึงรายวิชาที่มีการบูรณาการ
จะต้องดำเนินการขอประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้สอนผ่านคณะกรรมการบริหารคณะดว้ย  
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• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านตา่ง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สรา้งความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

• มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั และกรรมการผูต้รวจประเมนิสามารถใหเ้หตผุลอธบิาย
การเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน 

 คณะและหลักสูตรประชุมร่วมกันและจัดทำแผนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการร่วม
กับพันธกิจด้านต่าง ๆ สามารถเพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติแก่คณะและหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการร่วมกับพันธกิจดา้นต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 
สามารถเผยแพร่ได้  

อกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.2.3-1 กิจกรรมเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม 
ในภาคเรียนที่ 1/2564  
อ้างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158562194521033) 
5.2.3-2 กิจกรรม SKRUGrowthfromhome และ โครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในภาคเรียน 1/2564  
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100004292659192/videos/360534672522947/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100028266203490/videos/902596043710291/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/100040852612677/videos/195827032653267/) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158313396701033) 
(อ้างอิง : https://www.facebook.com/kamonnawin/posts/10158594957161033) 
5.2.3-3 มคอ.3 และ 5 รายวิชา 445421 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2564  
5.2.3-4 มคอ.3 4453210 การจัดการขยะมูลฝอย https://drive.google.com/drive/folders/
1QeuVpdup_BEpBsKqiazLYsiCAgYWD3hO?usp=sharing  

  มคอ. 3                               มคอ.5                                          

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้:   อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข้อมูล:    ปีการศึกษา 2564 

5.3.1 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ                                            

ประเด็นเป้าหมาย : ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
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ผลการดำเนินงาน : 

   

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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• มีระบบ มกีลไก 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาใหก้ับอาจารย์ผู้สอนทราบและเพื่อนําไปปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4  
 4. อาจารย์ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
 5. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ใน 
มคอ.3  
 6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติและทบทวนกระบวนการดังกล่าว  
 7.  นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 1. หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ในภาพรวม และมี
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่กำหนดไว้ใน 
มคอ.2  

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตาม
รายวิชาจากหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดน้ำหนักการเรียนรู้เครื่องมือการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล โดยระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดส่งตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของน้ำหนักการเรียนรู้เครื่อง
มือการวัดและเกณฑ์ การประเมินผลกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งทุกรายวิชามีความสอดคล้อง และอาจารย์ผู้
สอนสามารถปรับเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียน
การสอนที่มีการชี้แจงรายละเอียดการประเมิน  
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับติดตามการประเมินผลในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งทุก
รายวิชามีการประเมินผลตามที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
C ขึ้นไป  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ 
พบว่าการดําเนินงานในระบบการวางแผนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) ควรมีกระบวนการกำหนดสมรรถนะของนักศึกษาที่ต้องการในแต่ละชั้นปี
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เพื่อสามารถวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสามารถพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคล้องได้ 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 หลักสูตรกำหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน 
มคอ.2  

อกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5..3.1-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.1-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
https://drive.google.com/drive/folders/159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing 
5.3.1-3 มคอ.7   

5.3.2 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา                                                                          

ประเด็นเป้าหมาย : อาจารย์ผู้สอนมีการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 ทุก
รายวิชา   

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกำหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
  2. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
หารือเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชา ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.4 
และ curriculum mapping  
 3. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการ
ศึกษา 
 4. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตรทราบ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุง 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป  
 5. หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
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• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกำหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สามารถตรวจสอบโดยการดูการกระจายของเกรด 
และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา สามารถตรวจสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของ
นักศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินเปน็แบบประเมินที่มีประเด็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 
แต่ละรายวิชา  
 2. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า
ไม่มีความผิดปกติในการกระจายของเกรด  
 3. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชา  
 5. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินการให้หลักสูตรทราบ 
และนํารายงานมาประกอบการปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 หลักสูตรมีการประชุม เพื่อทบทวนระบบและกลไก ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ควรมีวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ในแตล่ะรายวิชา เพื่อเป็นการยืนยันว่าครบทุกด้านตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ทั้งนี้การดำเนินการทวนสอบผล
สัมฤทธิ์รายวิชา ควรมีการพิจารณาจากผลประเมินการสอนของนักศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 1. หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
 2. หลักสูตรกำหนดวิธีการทวนสอบในแต่ละรายวิชา เช่น แบบประเมินที่ประเมินโดยนักศึกษาการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน  
 3. หลักสูตรพิจารณารายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 4. หลักสูตรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของนักศึกษา  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้
อาจารย์ผู้สอนมีการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 

อกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.3.2-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.2-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
https://drive.google.com/drive/folders/159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing 
5.3.2-3 มคอ.7  
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5.3.3 การกำกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)             

ประเด็นเป้าหมาย : มคอ.5 มคอ. 6 และมคอ.7 มีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่รายงานและจัดส่งตาม
กำหนด   

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อชี้แจงการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 
 2. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
 3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียน (เกรด) ทุกรายวิชา และจัดสง่ให้ประธานหลักสูตรพิจารณา
อนุมัติ  
 4. อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และจัดส่งภายในระยะเวลา 30 วัน 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องของ มคอ.5 และ 
มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4  
 6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 
วัน  
 7. นําผลการดำเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป  

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อกําหนดให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และกําหนดการจัดส่งมายังหลักสูตรหลังปิดภาคเรียน 30 วัน 
 2. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนทุกรายผ่านระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน
สามารถดาวน์โหลดผลการประเมินได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนําข้อมูลมา
รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
 3. อาจารย์ผูส้อนประเมินผลการเรียน (เกรด) ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ระบุใน 
มคอ.3 และมคอ.4 โดยกรอกผลการเรียนในระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ จากนั้นจัดส่งให้ประธานหลักสูตร
พิจารณาอนุมัติและจัดส่งให้กับคณะและ มหาวิทยาลัยต่อไป  
 4. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงาน
ของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และจัดส่งให้กับหลักสูตรตามกำหนดทั้ง 2 ภาคเรียน  
 5. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.5 
และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า ทุกรายวิชามีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยกําหนดการสง่รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  
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 6. หลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และนําผลการ
ทบทวนการดําเนินงานมาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนการกำกับ การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ได้ข้อสรุปในการดําเนินงานการรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ควรมีการกำกับกับติดตามการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อความสะดวกและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามไตรมาสของปกีารศึกษา 2564  

• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ทุกรายวิชามี
การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ส่วนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีการดำเนินการประเมินผล
การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา และการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่รายงานและจัดส่งตามระยะ
เวลาที่กำหนด  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 อาจารย์ผู้สอนได้จัดส่งมคอ.5 และ มคอ.6 มาตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ
สอดคล้องระหว่าง มคอ.5 และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า ทุกรายวิชามีความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่รายงาน และหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำ มคอ.7 ตามระยะเวลาที่กำหนด  

อกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
5.3.3-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3.3-2 มคอ.5 และ มคอ.6 https://drive.google.com/drive/folders/
159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing 
5.3.3-3 มคอ.7   

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้:   อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ โทรศัพท์  :  0-6156-0766-6 
  อาจารย์นัดดา  โปดำ  โทรศัพท์  :  0-9465-4952-6 
การจัดเก็บข้อมูล:    ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนนิงาน  

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

! □ (1) อาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

  1. มีอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งสิ้น 6 คน 
  2. มีการจัดประชุม 8 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม  
- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
เวลา 18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวน
อาจารย์เข้าร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
เวลา 18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวน
อาจารย์เข้าร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม 
- ครั้งที่ 6 วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม
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- ครั้งที่ 7 วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม 
- ครั้งที่ 8 วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 
18.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.1-1  รายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1-1 รายงานการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
https://drive.google.com/drive/folders/
1aZS058yZ0paJ5cug_1dVS23eeRTI6tIt?usp=sharing

! □ (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

มคอ.2 สอดคลอ้งกับ มคอ.1 
       

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.2.1-1 มคอ.1 
5.2.1-2 มคอ.2 
https://drive.google.com/drive/folders/
1ov3S4MRPpr_8ZyEeUNcoX5H9bVDQ53_U?usp=sharing

! □ (3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
1.รายวชิาทีเ่ปดิสอนในภาคเรยีนที ่ 1 ปกีารศกึษา 2564 
มจีำนวน 36 รายวชิา และ ภาคเรยีนที ่ 2 ปกีารศกึษา 
2564 มจีำนวน 28 รายวชิา  
2.รายวชิาทีส่ง่ มคอ.3 กอ่นเปดิภาคเรยีนที ่ 1 ปกีาร
ศกึษา 2564 มจีำนวน 36 รายวชิา และภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2564 มจีำนวน 28รายวชิา 
รายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4)  
1. รายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนามทีเ่ปดิสอน
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2564 มจีำนวน 2 รายวชิา  
2. รายวชิาทีส่ง่ มคอ.4 กอ่นเปดิภาคเรยีนที ่ 2 ปกีาร
ศกึษา 2564 มจีำนวน 2 รายวชิา

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.3-1 มคอ.3 และ มคอ.4 

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
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! □ (4) จดัทำรายงานผลการดำเนนิการ
ของรายวชิา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาค
สนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุ
ภาคการศกึษาทีเ่ปดิสอนใหค้รบทกุ
รายวชิา 

รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) 
1. ผลการดำเนนิการของรายวชิาในภาคเรยีนที ่ 1 ปกีาร
ศกึษา 2564 มจีำนวน 36 รายวชิา และภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2564 มจีำนวน 28 รายวชิา 
2. ผลการดำเนนิการของรายวชิาทีส่ง่ มคอ.5 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปดิสอน ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2564 มจีำนวน 36 รายวชิา และภาคเรยีนที ่
2 ปกีารศกึษา 2564 มจีำนวน 28 รายวชิา 
รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 
(มคอ.6) 
1. ผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนามทีเ่ปดิ
สอนในภาคเรยีนที ่ 2 ปกีารศกึษา 2564 ม ี จำนวน 2 
รายวชิา 
2. ผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนามทีส่ง่ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2564 ม ีจำนวน 2 รายวชิา

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.4-1 มคอ.5 และ มคอ.6 https://drive.google.com/drive/folders/
159jwewTAhsDN3cAU7AezQdl0Gv3wo1oB?usp=sharing

! □ (5) จัดทำรายงานผลการดำเนิน
การของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจาก
สิ้นปีการศึกษา

ม ีมคอ.7  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.5-1 มคอ.7 

! □ (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา

6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ประชุม
ร่วมกันเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 คิดเป็นร้อยละ 
25 
6.3 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 2/2564 คิดเป็นร้อยละ 25

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.6-1 รายงานจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
5.4.6-2 รายงานรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
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! □ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่ดำเนินการ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจาก
ผลการประเมินในปีที่แล้ว

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.7-1 มคอ.7 (2563) 
https://drive.google.com/drive/folders/1hI62oW2hkcKsmZ-1QSz-
cHWC7m8RdcEO?usp=sharing

□ □ (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้
รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน

8.1 ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
ไม่ขอรับการประเมิน 

! □ (9)  อาจารยป์ระจำหลกัสตูร/อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทกุคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้

9.1 มอีาจารยป์ระจำหลกัสตูร/อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร ทัง้สิน้ 6 คน 
1. ผศ.ขวญักมล  ขนุพทิกัษ ์
    ไดร้บัการพฒันาเรือ่ง  
- อบรม “จรยิธรรมวจิยัในมนษุย”์ แบบออนไลน ์ระหวา่ง
วนัที ่7-8 มถินุายน 2564 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
- อบรมหลกัสตูร “คณาจารยน์เิทศสหกจิศกึษาและการ
ศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน รุน่ที ่ 8” แบบออนไลน ์
ระหวา่งวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2565 จดัโดย สมาคมสห
กจิศกึษา 
2. อ.ดร.สชุวีรรณ  ยอยรูร้อบ 
    ไดร้บัการพฒันาเรือ่ง  
- อบรม “หลกัสตูรการประกนัคณุภาพผลการวเิคราะห์
ทดสอบ” แบบออนไลน ์ ระหวา่งวนัที ่ 22-23 มถินุายน 
2564 จดัโดย กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
- อบรมหลกัสตูร “คณาจารยน์เิทศสหกจิศกึษาและการ
ศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน รุน่ที ่ 8” แบบออนไลน ์
ระหวา่งวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2565 จดัโดย สมาคมสห
กจิศกึษา

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
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4. อ.นดัดา  โปดำ 
    ไดร้บัการพฒันาเรือ่ง  
- อบรมหลกัสตูร “การตรวจตดิตามคณุภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017” แบบออนไลน ์ระหวา่ง
วนัที ่5-6  สงิหาคม 2564 จดัโดยกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
- อบรมหลกัสตูร “คณาจารยน์เิทศสหกจิศกึษาและการ
ศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน รุน่ที ่ 8” แบบออนไลน ์
ระหวา่งวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2565 จดัโดย สมาคมสห
กจิศกึษา 
5. อ.กมลนาวนิ  อนิทนจูติร 
    ไดร้บัการพฒันาเรือ่ง  
- อบรมหลกัสตูร “ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์ำหรบัผูเ้ริม่
ตน้ใชง้าน” แบบออนไลน ์ ระหวา่งวนัที ่ 5-6 สงิหาคม 
2564 จดัโดยสำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 
- อบรมหลกัสตูร “คณาจารยน์เิทศสหกจิศกึษาและการ
ศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน รุน่ที ่ 8” แบบออนไลน ์
ระหวา่งวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2565 จดัโดย สมาคมสห
กจิศกึษา 
6. อ.ดร.สริพิร บรริกัวสิฐิศกัดิ ์
    ไดร้บัการพฒันาเรือ่ง  
- อบรม “ความปลอดภยัทางชวีภาพและการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ” แบบออนไลน ์ วนัที ่ 18 มถินุายน 
2564 
- อบรมหลกัสตูร “คณาจารยน์เิทศสหกจิศกึษาและการ
ศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน รุน่ที ่ 8” แบบออนไลน ์
ระหวา่งวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2565 จดัโดย สมาคมสห
กจิศกึษา 
9.2 ไดร้บัการพฒันาตามเกณฑ ์6 คน 
9.3 คดิเปน็รอ้ยละ 100

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.9-1 ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (1 
มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
https://drive.google.com/drive/folders/
1jCDKiuYq4LXHuiVghtAW1bch5gzgDxqv?usp=sharing

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
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! □ (10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี

มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 2 คน 
1. นางสุรัตนา  เพ็ญจำรัส 
    ได้รับการพัฒนาเรื่อง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือปฏิบัติการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน” 
 - อบรม เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” (ITA ) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. นางสาววรรณฤดี  หมื่นพล 
    ได้รับการพัฒนาเรื่อง  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” แบบ
ออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
- สัมมนา “ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ESPReL Checklist” วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 
- ได้รับการพัฒนาฯ 2 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.10-1 ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (1 
มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
https://drive.google.com/drive/folders/
1jCDKiuYq4LXHuiVghtAW1bch5gzgDxqv?usp=sharing

! □ (11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0

- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย 12 คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 6 คน 
- ระดับความพึงพอใจ 4.13

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.11-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปี 2561 
https://drive.google.com/drive/folders/
1jCDKiuYq4LXHuiVghtAW1bch5gzgDxqv?usp=sharing

! □ (12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติทีม่ตีอ่บณัฑติใหม ่ เฉลีย่ไม่
นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตีอ่บณัฑติใหม ่
เปน็ไปตามเกณฑ ์ (เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 3.51) ไดค้ะแนน 
4.21

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
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* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ้ 7  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

5.4.12-1 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
https://drive.google.com/drive/folders/
1jCDKiuYq4LXHuiVghtAW1bch5gzgDxqv?usp=sharing

ผลการดำเนินการ
ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการเป็นไป

ตามเกณฑ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

วิธีการคำนวณ
(1) จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนิน

การได้จริง
11

(2) จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้อง
ดำเนินการในปีการศึกษา 25......

11

(3) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(1) / (2) x 100

ร้อยละ 100

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  
❑  ดำเนินงานน้อยกว่ารอ้ยละ 80      = 0 คะแนน

❑  ดำเนินงานร้อยละ 80     = 3.50 คะแนน

❑  ดำเนินงานน้อยกว่ารอ้ยละ 80.01-89.99    = 4.00 คะแนน

❑  ดำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99    = 4.50 คะแนน

❑  ดำเนินงานร้อยละ 100   = 5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100
บรรลุ

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

ปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร ผลกระทบของปญัหาตอ่สมัฤทธผิล
ตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

แนวทางการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ในอนาคต

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่อนข้าง
น้อย

นักศึกษาเรียนไม่ผ่านตามแผนการ
เรียน และมีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมที่
จะเป็นตัวแปรในการแบ่งสถานภาพ
ของนักศึกษา

- ปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์
- โครงการพี่สอนน้องก่อนสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค

- ช่วงสถานการณ์โควิด นักศึกษาไม่
สามารถและมีข้อจำกัดการเข้าใช้ห้อง
ปฏิบัติการ เนื่องจากมาตรการทาง
สาธารณสุข  
- นักศึกษาติดโควิด 
- ทางหลักสูตรมีการย้ายห้องปฏิบัติ
จากศูนย์เครื่องมือกลางมายังอาคาร
ปฏิบัติการเรียนรวม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 
73) ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาดังกลา่วได้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม มีความ
ล่าช้าในการทดลอง

- มีการกำหนดแนวทางการขอเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติ เช่น มีการตรวจ 
ATK  ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งจุด
จ่ายเจล 
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
- จำกัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการในแต่ละครั้ง เพื่อ
รักษาระยะห่าง 
- ให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติใน
การทำวิจัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง

ประกอบดว้ยความพรอ้มทางกายภาพ ความพรอ้มดา้นอปุกรณ ์ ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ี ความพรอ้มดา้นการให้
บรกิารเชน่ หอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิาร หอ้งทำวจิยั อปุกรณก์ารเรยีนการสอน หอ้งสมดุ การบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพวิเตอร ์Wifi และอืน่ ๆ รวมทัง้การบำรงุรกัษาทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ำหนดตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
โดยพจิารณารว่มกบัผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย ์องคป์ระกอบดา้นสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้
จะพจิารณาไดจ้ากตวับง่ชีต้อ่ไปนี ้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายกมลนาวิน อินทนูจิตร   โทรศัพท์  : 0866987788  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายกมลนาวิน อินทนูจิตร   โทรศัพท์  : 0866987788   
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 
 อธบิายระบบและกลไกการดำเนนิงาน กระบวนการ ขัน้ตอน หรอืแนวปฏบิตัทิีห่ลกัสตูรไดด้ำเนนิการใน
ปจัจบุนัตามรายละเอยีดทีป่รากฏ 

6.1.1 ระบบการดำเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมสีว่นรว่มของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรเพือ่ใหม้สีิง่สนบัสนนุ
การเรยีนรู ้                                                                                                                                               

ประเด็นเป้าหมาย :  
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีเป้าหมายในเรื่องระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ หลักสูตรมีกระบวนการให้
อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาหรือความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องสมุด/ศูนย์ภาษา/ห้องเรียนรวม/หอประชุม/ห้องประชุม/สนามกีฬา เป็นต้น) 
ของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 3.51 

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 หลักสูตรได้ใช้ระบบการดำเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยโดย  
 1. มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายในการอำนวยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้ใช้งบประมาณในการ
ดำเนินงานจากส่วนกลาง  
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 2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานสายสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัยไว้คอยให้บริการกับบุคลากร เช่น 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยการให้
เกิดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามพันธกิจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรว่มกัน  
 3. คณะมีคณะกรรมการบริหารประจำคณะที่จะทำหน้าที่ในการวางแผนงานและบริหารจัดการให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาในทุกหลักสูตรอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม โดยเน้นให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม คือ  

 3.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริหารประจำคณะเพื่อเข้า
ร่วมประชุมวางแผนในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 3.2 หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จากอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

 3.3 ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอ/สะท้อนข้อมูลด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พบใน
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา  
 4. คณะกรรมการบริหารคณะวางแผนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดหา ซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการและลดปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร 

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 และสรุปและวิเคราะห์ผล โดยจากการสำรวจพบว่า ระบบการ
จองใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมขั้นสูงมีความต้องการใช้และความต้องการเครื่อง
มือเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ หลักสูตรได้นำผลการสำรวจดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
พิจารณาเพื่อหารือและหาแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุน  
 หลักสูตรได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนฯตามความเหมาะสมอย่างตอ่เนื่องโดยเสนอให้มีการจัดทำระบบการจอง
ใช้ห้องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 
หลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ หลังสิ้นสุดปี 
2564 พบว่า มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่อจำนวนผู้เรียนในด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ อยู่ในระดับมาก 

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตาม
กระบวนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปกีารศึกษา 2564 ทีผ่่านมาโดยพบว่า การปรับปรุงการจัดหาครุภัณฑ์
อย่างเด่นชัด เช่น 
 ปัญหาขั้นตอนตามกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดหา
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงอย่างพอเพียง 
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 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระบบ ดังนี ้
 1. เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมพบว่ามีการปรับปรุงอย่างเด่นชัดโดยมี
ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นรองรับการสร้างผลงานทางวิชาการและนักศึกษา 
 2.  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์พบว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน Act : ในปีการศึกษา 
2564 หลักสูตรจะทบทวนระบบการมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ในหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยจะดำเนินการสำรวจจำนวนและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านอื่นๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาหรือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ห้เพียงพอและเหมาะสมตอ่
ไป รวมทั้งหลักสูตรได้ดำเนินการในการพิจารณาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและการเรียนรู้ต่าง ๆ จากผล
การประเมินจากอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา ดังนี้  
 1.ปรับปรุงหนังสือและตำราในห้องสมุดของหลักสูตรให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน ์
 2.ปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการ
เรียนทั้งในห้องเรียนและแบบออนไลน ์ 
 3. มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม  
 4. การเตรียมความพร้อมอาคารเรียนใหม่  
 5. การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษามากกว่า 4.625 และ 4.19 ตามลำดับ  

• มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั และกรรมการผูต้รวจประเมนิสามารถใหเ้หตผุลอธบิาย
การเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน 

 คณะและหลักสูตรประชุมร่วมกันและจัดทำแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถเพื่อเผยแพร่
เป็นแนวปฏิบัติแก่คณะและหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับมาก 
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เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                  
6.1.1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พ.ศ. 2564 
6.1.1-2 ระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

6.1.2 จำนวนสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอ่การจดัการเรยีนการสอน                                                  

ประเด็นเป้าหมาย :  
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีเป้าหมายในเรื่องจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะ
สมต่อการจัดการเรียนการสอนคือ หลักสูตรได้รับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 ในปี 2564 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดำเนินการเรื่องจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อชี้แจงและพิจารณาจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปี
การศึกษาร่วมกัน  
 2.หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ห้เพียงพอและเหมาะสมตอ่
การจัดการเรียนการสอน 

• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
 หลักสูตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเฉพาะทาง มสี่วนร่วม ทำหน้าที่ตรวจสอบความพรอ้มของวัสดุอุปกรณ์ในการสอน
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสรรเวลาและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการ
ศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนของคาบเรียนและวิจัยของนักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดให้มีการลงบันทึกการ
ใช้โดยบันทึกการยืม-คืน อุปกรณห์้องปฏิบัติการ บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม บันทึกการขอใช้สถานที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปจัดการทำแผนเพื่อจัดหาเครื่อง
มือหรือดำเนินการขอความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินงานวิจัยที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง 
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         แนวทางการการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน ทางสำนักวิทย
บริการ ร่วมกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูลออนไลน์ จัดหาซื้อหนังสือ
วารสารฐานขอ้มูล การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล การบริการ ประชาสัมพันธ์/แนะนำ/อบรม
การใช้ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ทั้งนีส้่วนหนึ่งเอกสารทางสิ่งแวดลอ้มได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมดำเนินการมอบให้หลักสูตรด้วย อาทิเช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

         

           บริเวณโซนห้องปฏิบัติการ                        บริเวณโซนห้องปฏิบัติการและค้นคว้าวิจัย 

          

บริเวณสำนักงานโปรแกรมและห้องพักอาจารย์                 การมีสว่นร่วมในการจัดหาครุภัณฑ์  

นอกจากนี้ ยังมีการประชุม ติดตามและปรับผังห้องเรียนในอาคารใหม่เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่หลักสูตรและ
นักศึกษา 
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คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางผังห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในอาคารใหม่  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
  ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการ  

จำนวนห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมมีเพียงห้องเดียว ทำให้ต้องมีการวางแผนการเรียนการสอน
ทางห้องปฏิบัติการไม่ทับซ้อนกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
การจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
การสนับสนุนด้านหนังสือ วารสารวิชาการและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

            หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอ่การใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ และมีการร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างต่อ
เนื่อง ในระบบโดยสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพด้านสื่อ/เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด ภาพรวมดา้นการบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
และจากผลเฉลี่ยการประเมินต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา พบว่าอยู่
ในระดับดีและดี  

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน Act : ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ดำเนิน
การเสนอแผนขอปรับปรุงโสตทัศนูปกรณม์ีความพร้อมในการงานในด้านการเรียนการสอน การปรับภูมิทัศน์ใน
ห้องเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียน ไปยังคณะ และจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณางบ
ประมาณการปรับปรุงกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป  
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• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 จากการปรบัปรงุและแกไ้ขตามปญัหาและอปุสรรค หลกัสตูรมผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม ดงันี ้ 

ทั้งนี้ในตลอดปีการศึกษา 2564 ได้ปรับการสอนเปน็แบบออนไลน์ในบางรายวิชาผ่าน Google classroom, 
ZOOM และ YouTube streaming live เนื่องจากสถานการณ์ความปกติใหม่จากวิกฤต Covid-19 ในส่วน
ห้องปฏิบัติการและห้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาคารใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
แล้ว 

    
ระบบตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่  

ปัญหาและอุปสรรค ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จำนวนห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมมี
เพียงห้องเดียว ทำให้ต้องมีการวางแผน
การเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการไม่
ทับซอ้นกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม

หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ โดย
แจ้งให้ สนส. กำหนดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการไม่ให้ตรงกัน นอกจากนี้
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัย ทำ
บันทึกการขอใช้สถานที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัย บันทึกการยืม-คืน อุปกรณ์ห้อง
ปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบ

การจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอนและการวิจัย

หลักสูตรได้มีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียน การสอน
อย่างเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์พกหา เครื่องกระจายเสียง เครื่องฉายข้าม
ศีรษะ สำหรับเครื่องมือทางปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ได้ให้นักศึกษาบันทึกการ
ยืม-คืน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบ และหลักสูตรยังจัดทำแผน
จัดหาครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนดา้นหนังสือ วารสาร
วิชาการและรายงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเอื้อความสะดวกแก่นักศึกษาโดย บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจความต้องการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักวิทย
บริการ ร่วมกับหลักสูตรเพื่อจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล 
สนับสนุนการเรียนการสอน
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การเดินระบบน้ำในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่  

   
การจัดสรรพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่  

    
ห้องบรรยาย อาคารใหม่  

       
แผนผัง ห้องต่าง ๆ ชั้น 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
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ห้องปฏิบัติการ GIS                                 ห้องเครื่องมือขั้นสูง  

        
                   การตรวจรับครุภัณฑ์เตาเผา                      การตรวจรับครุภัณฑ์ตูดู้ดควันสารระเหย  

                 
การตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะแบบหลายธาตุ             การตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องชั่งดิจิตอล  

   
        การตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพอากาศ             การตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องวัด pH ORP  
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                      เครื่องวิเคราะห์ TOC                                          เครื่องวัดสภาพภูมิอากาศ  

        
     เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักสารละลาย                ระบบปฏิบัติการควบคุมเครื่องวิเคราะห์ TOC  

                      
ภาพวีดีทัศน์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในอาคารเรียนรวมใหม่  

• มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษย์นืยนั และกรรมการผูต้รวจประเมนิสามารถใหเ้หตผุลอธบิาย
การเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน 

 คณะและหลักสูตรประชุมร่วมกันและจัดทำแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถเพื่อเผยแพร่
เป็นแนวปฏิบัติแก่คณะและหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับมาก  
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เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                 
6.1.2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พ.ศ. 2564 
6.1.2-2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.2-3 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการและส่วนจัดสรรหนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
6.1.2-4 รายการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.2-5 บันทึกการยืม-คืน อุปกรณห์้องปฏิบัติการ 
6.1.2-6 บันทึกการยืม-คืน หนังสือสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
6.1.2-7 บันทึกการขอใช้สถานที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัย 

 

6.1.3 กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารยต์อ่สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้                 

ประเด็นเป้าหมาย :  
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีเป้าหมายในเรื่องกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คือ หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51  

ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ มกีลไก 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีกระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 2. หลักสูตรปรับปรุงแบบประเมินให้สมบูรณ์  
 3.นำแบบประเมินความพึงพอใจในเรื่องนี้ให้กับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาได้ประเมินทุกปีการศึกษา 
 4.หลักสูตรสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับ
ทราบ  
 5. หลักสูตรนัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทบทวนผลประเมินความพึงพอใจและหา
แนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน  
 6. หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องนี้ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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• มกีารนำระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดำเนนิงาน 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้  

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรไดเ้ก็บข้อมูลจากนักศึกษา พบ
ว่านักศึกษามีความพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.19 คะแนน)  

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรได้เก็บข้อมูลจากอาจารย์
ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.625 คะแนน)  

• มกีารประเมนิกระบวนการ 
 จากการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ทบทวนกระบวนการของการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาซึ่ง พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการด้านภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และอาจารย์มีความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนด้านด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ในการ
สอนออนไลน์เป็นสื่อด้านการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
 จากผลการประเมินในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.625 คะแนน และผลการประเมินในส่วน
ของนักศึกษาในหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็น 4.19 คะแนนดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ประเด็นความเห็น คะแนนเฉลี่ย
2561 2562 2563

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 3.86 4.24 4.04
ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด 4.71 4.53 4.23
ภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 4.07 3.68 3.95
ภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.72 3.90 3.75

ภาพรวมทั้งหมด 4.09 4.09 3.99
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

• มกีารปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและะมอบหมายให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรช่วยกันติดตามให้นักศึกษาเข้าไปกรอกแบบประเมินทางออนไลน์ให้ครบตามจำนวนจริง จะทำให้เห็น
ทิศทางการพัฒนาเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีทิศทางความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

• มผีลจากการปรบัปรงุเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษามากกว่า 4.63 และ 4.19 ตามลำดับ 
  

ประเด็นความเห็น คะแนนเฉลี่ย
1/2564 2/2564 2564

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 4.60 4.53 4.57
ภาพรวมด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์
คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา ) 

4.77 4.60 4.68

ภาพรวมทั้งหมด 4.69 4.57 4.63

ประเด็นความเห็น คะแนนเฉลี่ย
2561 2562 2563

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 4.49 3.93 4.13
ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด 4.58 4.11 4.07
ภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 4.49 3.91 4.06
ภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 4.52 4.00 4.11

ภาพรวมทั้งหมด 4.52 3.99 4.09

ประเด็นความเห็น คะแนนเฉลี่ย
1/2564 2/2564 2564

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 4.05 4.33 4.19
ภาพรวมด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์
คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา ) 

4.05 4.33 4.19

ภาพรวมทั้งหมด 4.05 4.33 4.19
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ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารจัดการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีจนทำให้เกิดผลกับนักศึกษา ดังนี ้ 
มีคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จำนวน 1 บทความ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน 

ข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 
บทความ (หลักฐานแสดงใน 4.3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

สรปุเปา้หมายการดำเนนิงาน :  
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับมาก  

เอกสารหลักฐานประกอบ                                                                                                 
6.1.3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พ.ศ. 2564 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 ปี 2564

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 1.1  ขอ้คดิเหน็หรอืสาระทีไ่ดร้บัจากการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ 
 - ควรหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาอตัราการสำเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกำหนด 

 1.2  ความเหน็ของประธานหลกัสตูรตอ่ขอ้คดิเหน็หรอืสาระทีไ่ดร้บัการเสนอแนะ 
 ประธานหลกัสตูร และคณะกรรมการคณะ เหน็ดว้ยในขอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมนิภายนอก และวางแผนปรบั
หลกัสตูร 

 1.3  การนำไปดำเนนิการเพือ่การวางแผนหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ดำเนนิการจดัแผนการตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่หา
แนวทางการแกไ้ข/ชว่ยเหลอืใหน้กัศกึษาสำเรจ็การศกึษาตามเวลาทีก่ำหนด 

2. สรปุการประเมนิหลกัสตูรจากผูส้ำเรจ็การศกึษา 

 2.1  การประเมนิจากผูท้ีส่ำเรจ็การศกึษา 
 ผลการประเมนิหลกัสตูรจากผูส้ำเรจ็การศกึษา  วนัทีส่ำรวจ 31 พฤษภาคม 2565 

 2.2  ขอ้วพิากษท์ีส่ำคญัจากผลการประเมนิ  
 - หอ้งปฏบิตักิารไมเ่พยีงพอสำหรบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 
 - เนือ่งจากอยูภ่ายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ทำใหต้อ้งมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์และการปฏบิตัิ
การนอ้ยลง จงึทำใหน้กัศกึษาฝกึทกัษะปฏบิตัไิดไ้มเ่ตม็ที ่
 - การศกึษาดงูานในบางโครงการตอ้งยกเลกิเนือ่งจากอยูใ่นชว่งทีส่ถานการณ ์Covid-19 มคีวามรนุแรง 

 2.3  ขอ้คดิเหน็ของคณาจารยต์อ่ผลการประเมนิ 
 เนือ่งจากในปกีารศกึษา 2564 อยูใ่นชว่งยา้ยครภุณัฑ/์วสัดอุปุกรณใ์นหอ้งปฏบิตักิารจากอาคารศนูย์
วทิยาศาสตรม์ายงัอาคารคณะวทิยาศาสตร ์(อาคาร 73) จงึทำใหใ้นบางหอ้งปฏบิตักิารยงัไมม่คีวามพรอ้มสำหรบัการเรยีน
การสอน คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดว้างแผนการยา้ยหอ้งปฏบิตักิารและเครือ่งมอืตา่ง ๆ และดำเนนิการยา้ยของ
เสรจ็สิน้ในเดอืนพฤษภาคม 2565 และจะเริม่จดัการเรยีนการสอนแบบ on site ในภาคเรยีนที ่ 1/2565 นอกจากนี้
หลกัสตูรไดว้างแผนดำเนนิโครงการตา่ง ๆ ในปงีบประมาณถดัไป 

 2.4  ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมนิ 
 ปรบัรปูแบบการสอนวชิาปฏบิตักิารเปน็แบบ on site มากขึน้ 
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3. สรปุการประเมนิหลกัสตูรจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑติ) 

 3.1  กระบวนการประเมนิ  
 การประเมนิไดด้ำเนนิการจดัทำอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ี โดยม ี 2 หนว่ยงานเปน็ผูร้บัผดิชอบจดัทำแบบสอบถาม
ออนไลนแ์ละสรปุผลการประเมนิ ดงันี ้
 1.  สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนรบัผดิชอบจดัทำแบบสอบถามออนไลนส์ำหรบัผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 2. สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบดำเนนิการจดัทำแบบสอบถามออนไลนส์ำหรบั
อาจารยป์ระจำหลกัสตูรและนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1-4 

 ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิหลกัสตูร ม ี3 กลุม่ ดงันี ้
 1. นกัศกึษาชัน้ปทีี ่1-4   
 2.  อาจารยป์ระจำหลกัสตูร ท  
 3.  ผูใ้ชบ้ณัฑติ ทำแบบสอบถามออนไลนเ์รือ่งความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติตอ่คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์  
หลงัจากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิหลกัสตูรไดท้ำการประเมนิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะสรปุผลการประเมนิ
เพือ่ใหห้ลกัสตูรนำขอ้มลูมาใชป้ระกอบการพจิารณาวางแผนการดำเนนิงานในหลกัสตูรตอ่ไป  

 3.2  ขอ้วพิากษท์ีส่ำคญัจากผลการประเมนิ  
 - บณัฑติสูง้าน รบัผดิชอบ ตัง้ใจทำงาน สามารถทำงานเปน็ทมีได ้
 - ทกัษะการปฏบิตักิาร และทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์เชน่ Excel ยงัตอ้งปรบัปรงุ 

 3.3  ขอ้คดิเหน็ของคณาจารยต์อ่ผลการประเมนิ  
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร มคีวามเหน็วา่ควรเพิม่ทกัษะดา้น Microsoft office ใหแ้กน่กัศกึษา เนือ่งจาก
เปน็ทกัษะพืน้ฐานสำหรบัการทำงาน 

 3.4  ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมนิ  
 ไมม่ ี
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
 การเปลี่ยนแปลงของระเบียบการวัดผล เรื่อง การตกออก ทำให้นักศึกษาตกออกน้อยลงในชั้นปีที ่ 1 
และ ชั้นปีที่ 2 แต่จะส่งผลในระยะยาว อาจจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี เพราะ
นักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาถัดไป  

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนั (ถา้ม)ี  ทีม่ผีลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ป ีทีผ่า่นมา 
 ระบบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระบบ TCAS ส่งผลให้นักศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยใหญ่ ซึ่งทำให้นักศึกษาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้นักศึกษาที่มี
ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกล้บ้าน จึงสง่ผลให้มีจำนวน
นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี 

2. ความกา้วหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชา
เฉพาะ เพื่อชี้แจงรายงาน มคอ.7 และรับฟังขอ้เสนอแนะ

กรกฎาคม 2564

อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร

โครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า

กรกฎาคม 2564

เชิญวิทยากรมาให้ความรูแ้ก่คณาจารย์และนักศึกษา กันยายน – ธันวาคม 2564

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 
2565

สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร

พฤษภาคม 2565

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

กรรมการหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พัฒนาตนเองทาง
วิชาการ/วิชาชีพ

มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ความสำเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้สำเร็จ

ประชมุอาจารยป์ระจำหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนหมวดวชิา
เฉพาะ เพือ่ชีแ้จงรายงาน มคอ.7 และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ

23 มิถุนายน 
2564

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

โครงการปรบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นคณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ และ
คอมพวิเตอร ์สำหรบันกัศกึษาแรกเขา้

13 - 17 
กรกฎาคม 2564

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร ตามแผนดำเนิน
งานคณะ

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

เชญิวทิยากรมาใหค้วามรูแ้กค่ณาจารยแ์ละนกัศกึษา กันยายน – 
ธันวาคม 2564

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

สำรวจระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปสีดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ี
ตอ่คณุภาพหลกัสตูร

พฤษภาคม 
2565

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

จดัทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร (มคอ.7) พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว

กรรมการประจำหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม พฒันาตนเอง
ทางวชิาการ/วชิาชพี

มิถุนายน 2564 
– พฤษภาคม 

2565

อาจารยผ์ูร้บัผดิ
ชอบหลกัสตูร

ดำเนินการแล้ว
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  

 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เพิ่มรายวิชาเลือกให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

3.2  ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิม่หรอืลด เนือ้หาในรายวชิา การเปลีย่นแปลงวธิกีารสอน
และการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิา)  

 ปรบัปรงุเนือ้หาในรายวชิาใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเทคโนโลยใีนปจัจบุนัและในอนาคต และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก รวมถึงมีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2565 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชา
เฉพาะ เพื่อชี้แจงรายงาน มคอ.7 และรับฟังขอ้เสนอแนะ

กรกฎาคม 2565

อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร

โครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า

กรกฎาคม 2565

เชิญวิทยากรมาให้ความรูแ้ก่คณาจารย์และนักศึกษา กันยายน – ธันวาคม 2565

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566

สำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร

พฤษภาคม 2566

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

กรรมการหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พัฒนาตนเองทาง
วิชาการ/วิชาชีพ

มิถุนายน 2565 - มิถุนายน 2566
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รายงานผลการวเิคราะหจ์ดุเดน่และโอกาสในการพฒันา องคป์ระกอบที ่2 - องคป์ระกอบที ่6 

 จดุเดน่ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการยื่นขอทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษามีการแนะนำในการปรับแผนการเรียนให้
นักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแนะนำนักศึกษาในที่ปรึกษา 
ทำให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ดีขึ้น 
 3.  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัย
และคณะควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้น 
 4.  หลักสูตรมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในด้านสถานที่และครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 

 จดุทีค่วรพฒันาและแนวทางการปรบัปรงุ 
 1.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่มีค่าน้ำหนักมากขึ้น เช่น 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 2.   ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
 3.   หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 
 4. ควรเร่งหาทางแก้ปัญหานักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน  
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อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________

ประธานหลกัสตูร : __________________________________________________________________ 
ลายเซน็ : ____________________________________ วนัทีร่ายงาน : _________________________ 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดฝีา่ยวชิาการ) 
ลายเซน็ : ______________________________________ วนัทีร่ายงาน : _______________________ 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 
ลายเซน็ : ______________________________________ วนัทีร่ายงาน : _______________________ 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. สำเนารายงานรายวชิาทกุวชิา
2. วธิกีารใหค้ะแนนตามกำหนดเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิ
3. ขอ้สรปุผลการประเมนิของบณัฑติทีจ่บการศกึษาในปทีีป่ระเมนิ
4. ขอ้สรปุผลการประเมนิจากบคุคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

——————————————————————————————— 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อประเมินโดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปกีารศึกษา 2564 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน การ
บรรลุ
เป้า
หมาย

ผลการประเมินตนเอง

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน)

คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตวับง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ำหนดโดย สกอ. ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ! หลักสูตรได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตวับง่ชีท้ี ่2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 4.00 คะแนน 4.21 คะแนน บรรลุ 4.21 คะแนน ดีมาก

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่
ไดง้านทำหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 70 28
×100

บรรลุ 4.52 คะแนน ดีมาก31

 = 90.32

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.36 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน ปานกลาง

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตวับง่ชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี
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ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์ รวม 3.89 คะแนน

 - รอ้ยละของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรทีม่ี
คณุวฒุปิรญิญาเอก

ร้อยละ 40 2
×100

บรรลุ 5.00 คะแนน ดีมาก5

 = 40

 - รอ้ยละของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรทีด่ำรง
ตำแหนง่ทางวชิาการ

ร้อยละ 40 1
×100

ไม่บรรลุ 1.67 คะแนน น้อย5

 = 20

 - ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจำหลกัสตูร ร้อยละ 30 2.6
×100

บรรลุ 5.00 คะแนน ดีมาก5

 = 52

ตวับง่ชีท้ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.96 คะแนน

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน

ตวับง่ชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและ
จัดการเรียนการสอน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ร้อยละ 90 11
×100

บรรลุ 5.00 คะแนน ดีมาก11

 = 100

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 3.89 คะแนน ดี

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน การ
บรรลุ
เป้า
หมาย

ผลการประเมินตนเอง

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน)

คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ตัวหาร
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

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

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน

จำนวน
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย ผลการประเมิน

องคป์ระกอบที ่1 การกำกบั
มาตรฐาน ผ่านการประเมิน !" ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

คะแนน
เฉลี่ย
ของทุก
ตัวบ่งชี้
ในองค์
ประกอ
บที่ 2-6

2 - - 4.36 4.36 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 - 4.00 3.00 3.67 ดี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3 3.89 4.00 4.00 3.96 ดี

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร 
การเรยีนการสอน การประเมนิ
ผูเ้รยีน

4 - 3.33 5.00 3.75 ดี

องคป์ระกอบที ่ 6 สิง่สนบัสนนุ
การเรยีนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ดี

รวม 13 1 7 5

คะแนนเฉลี่ย 3.89 3.71 4.15 3.89 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ที่ใชป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  

มาตรฐานที่  จำนวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O คะแนนเฉลี่ย

1 9 - 3.80 4.18 3.97 ดี

2 4 3.89 3.50 4.00 3.72 ดี

3 - - - -

4 - - - -

5 - - - -

รวม 13 1 7 5

คะแนนเฉลีย่ 3.89 3.71 4.15 3.89 ดี

ผลการประเมนิ ดี ดี ดีมาก ดี
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  

2 - - --ระดับปริญญาตรี  

3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  

4 - - --ระดับปริญญาโท 3

- - --ระดับปริญญาเอก 2

5 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 116

6 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1

7 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 4

8 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์

1

9 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์

10 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4

12 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4

13 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 1

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  

15 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

17
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.  

18 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์  
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20 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

21
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มที่ 1

3

22

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562  

23 - - --จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  

24 - - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  

26 - - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  

27 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ  

28 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  

29 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

30 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

31 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ  

32 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

33 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

34 - - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐาน
ข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  

35 การมีงานทำของบัณฑิต  

36 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 38

37 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการ
ศึกษา 32

38 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 19

39 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 9

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
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40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  

41 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจำอยู่แล้ว  

42 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

43 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1

45 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

10,337
 

46 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.21

47 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

48 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  

49 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

50 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

51 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

52 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

53 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

54 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

55
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

56 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

57 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลค
ทรอนิกส์ online  

58 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

59 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

60 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

61 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
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62 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

63 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
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