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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบ

และกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลอง

กับบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา พ.ศ. 

2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) ขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

 

        
 

 

          ลงนาม ……………………..…………………………. 

                      (ผศ.ดร.หัทญา เนตยารักษ) 

                                                                       ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

                                                                สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

            วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 

2564 โดยหลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 14 คน มีบุคลากร

จำนวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 1 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 4 คน การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชื้ โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.72 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ

ดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก  

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ และบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงาน 

ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป มีผลการดำเนินงานดีมาก  

2. อาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีคุณวุฒปิรญิญาเอกรอยละ 80  

ดำรงตำแหนงทางวิชาการรอยละ 60 และมีจำนวนบทความของอาจารยที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. จำนวนนักศึกษาแรกเขา ไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา มีจำนวนไมถึง 10 คน ทำใหไมสามารถเปด 

ทำการเรียนการสอนได ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความนาสนใจทันตอสถานการณในปจจุบัน  

2. ควรมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกช้ันป 

3. สงเสริม และพัฒนาอาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Science and Technology) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลกัสูตรระดับ ปรญิญาตรี 4 ป   

หลักสูตร  4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2559  

วันที่ 28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

องคกรวิชาชีพ(ถามี) -ใหการรับรองเมื่อวันที่ - 

เปดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2560 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่31 เดือน

มกราคม พ.ศ. 2564 

 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 255….) ตามกรอบ TQF 
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ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน…… ครัง้ (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ป พ.ศ. 

ท่ีทำการ

พัฒนา/

ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

2549 ปรับปรงุใหเปนหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดิมใช

หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

2555 ปรับปรงุตามวงรอบ และปรับใหทันสมัย 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

2560 ปรับปรงุตามวงรอบ และใหสอดคลองกบั มคอ.1 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผลการประเมินผลการประเมิน 

ผาน 

ไมมีขอเสนอแนะ  

 

  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ผลการประเมิน 4.4 คะแนน 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

ไมมีขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ผลการประเมิน 3.0 คะแนน 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

จุดที่ควรพฒันา ใหหลกัสูตรเพิม่

ชองทางประชาสมัพันธและ

ขยายกลุมนักศึกษาทีม่ีความ

หลากหลาย เชน ผูที่ทำงาน

ทางดานสิง่แวดลอมแตยังไมจบ

ปริญญาตร ี

 

ทำการปรบัปรุงหลักสูตร เปน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผานสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ผลการประเมิน 3.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพดี มจีุดเดนคือ 

อาจารยทกุทานมกีารผลิตผล

งานอยางตอเน่ือง 

 

สงเสริมผลิตการผลิตผลงานทาง

วิชาการและติดตามการขอ

ตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

ผานการประชุมหลักสูตร 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 1 ทานได

ย่ืนขอตำแหนงทางวิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ผลการประเมิน 3.5 คะแนน 

ระดับคุณภาพดี 

ขอเสนอแนะ ใหหลักสูตรทำ

การตรวจสอบการทวนสอบ

รายวิชาในหลักสูตรวาครบทุก

รายวิชาในสี่ป 

กิจกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่

กำหนดใหครบทกุรายวิชาในสี่ป

การศึกษา 

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กำหนดใหครบทกุรายวิชาในสี่ป

การศึกษา  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมนิ 3.0 คะแนน 

ระดบัคุณภาพปานกลาง 

ขอ้เสนอแนะ ควรเพิม่การ

ประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารยตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู 

ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

รหัสหลักสูตร 25491501104591  
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

 

ลำ 

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 

อาจารย ลดา มัทธุรศ ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 

2555 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2 

อาจารย ธัชชัย  

ปุษยะนาวิน 

ปริญญาเอก 1 มีนาคม 

2559 

14 

สิงหาคม 

2561 

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

3 

อาจารย ธัชชา  

รัมมะศักด์ิ 

ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 

2548 

16 

พฤศจิกาย

น 2564 

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

4 

อาจารย หัทญา  

เนตยารักษ 

ปริญญาเอก 1 พฤษภาคม 

2544 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

5 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

สายพิณ  

แกวชินดวง 

ปริญญาโท  1 ธันวาคม 

2548 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจบุัน 

ลำ 

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 
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1 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ลดา มัทธุรศ ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 

2555 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2 

อาจารย อภิรดี สุขมิลินท ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 

2547 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

3 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

หัทญา  

เนตยารักษ 

ปริญญาเอก 1 พฤษภาคม 

2544 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

4 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

สายพิณ  

แกวชินดวง 

ปริญญาโท 1 ธันวาคม 

2548 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

5 

อาจารย วฤชา ประจงศักด์ิ ปริญญาเอก 29 ธันวาคม 

2553 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวลดา มัทธุรศ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 10  ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2555 วท.ด. 

 

 การจัดการสิ่งแวดลอม

และของเสีย 

อันตราย 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2548 วท .ม.   วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและ

การจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย 

ปริญญาตรี 2546 วท .บ.   วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 
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1. Nilsuwan, U. and Mathurasa, L. (2019).Effect of Surfactant Modified Rice husk 

for Adsorption of Nitrate on Growth of Tomatoes. Walailak Procedia 

2019 (3) : ST 161. 

0.4 

2. Chunhakarn, S., Yingsanga, P., and Mathurasa L. (2019) Inhibition Activity of 

Cleome Species Extract on Onion Guest Root. International Journal of 

Applied Pharmaceutics  

 11(3) : 1-2. 

1.0 

3. Mathurasa L. and Damrongsiri S. (2018).Low cost and easy rice husk 

modification to efficiently enhance ammonium and nitrate 

adsorption. International Journal of Recycling of Organic Waste in 

Agriculture 7(2) : 143-151. 

1.0 

4.Mathurasa L. (2018). Metalworking Fluid: Environmental Effects and Treatment 

Methods. Burapha Science Journal  23(1) : 221-236 (in Thai) 

0.8 

 

 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นางอภิรดี สุขมิลินท 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 18 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2562 ปร .ด.   เคมีประยุกต สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาโท 2547 วท .ม.   เคมีสิง่แวดลอม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

 

ปริญญาตรี 2545 วท .บ.   เคมีทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา
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คุณทหาร

ลาดกระบัง 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

1. Sukmilin, A. and Ratsamee Sangsirimongkolying. (2021). Removal of Iron  

     from Groundwater by Ozonation: The Response Surface Methodology for  

     Parameter Optimization. Environment and Natural Resources Journal. 19(4)   

        :330-336 

1.0 

3. Sukmilin A. and Sangsirimongkolying R. (2021). Treatment of Iron from  

      Groundwater by Ozonation: Influence of hardness as a scavenger. Applied  

      Environmental Research. Vol 43(2).106-115. 

1.0 

4. ยศธร วัลลภา กุลธิดา ขาวทุง อภิรดี สุขมิลินท และ รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง. (2564). การดูด 

      ซับสียอมรีแอคทีฟเรด 195 ดวยถานไมตะโก. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ 

       เทคโนโลยีและนวัตกรรม คร้ังท่ี 7  วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย, หนา 2345-2353. 

0.2 

5. ตุลยาภรณ อุดสาสาร เฉลิมพร สิมมา ณัฐชนน มนตรีโพธ์ิ สุกานดา โภคพินิจ อภิรดี  

       สุขมิลินท และ รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง. (2563). ประสิทธิภาพการกำจัดสีรีแอคทีฟสีบลู 21  

       ของเม็ดแมงลักรวมกับสารอะลูมิเนียมซัลเฟต ดวยวิธีการตกตะกอน.  การประชุม 

       วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คร้ังท่ี 6, วันที่ 2 มีนาคม 2563  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  ประเทศไทย, หนา 3152-3158. 

0.2 

6. ปนัดดา ภาชู ศุภกรรณ รักษาพันธ  ฐิติวุฒิ ตรีบำรุง  สุกานดา โภคพินิจ  อภิรดี สุขมิลินท   

      และรัศมี แสงศิริมงคลย่ิง. (2562) . การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีในน้ำเสีย 

      สังเคราะหดวยเปลือกหอยเชอรี่.  การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี    

      และนวัตกรรม คร้ังท่ี 5 วันที่ 5 มีนาคม 2562 , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

      จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย, หนา 1183-1188. 

0.2 

 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางหทัญา เนตยารักษ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 21 ป 

https://www.researchgate.net/journal/Environment-and-Natural-Resources-Journal-1686-5456
https://www.researchgate.net/journal/Environment-and-Natural-Resources-Journal-1686-5456
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ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2555 ปร .ด.   การจัดการเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏั    

พระนคร 

ปริญญาโท 2544 วท .ม.   วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2536 วท .บ.   ศึกษาศาสตร -เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

1. Keeradit Saiapattalung, Thongchai Thongyoo, Hattaya Netayaraks, Lakkana   

        Ruekkasaem and Pasura Aungkulanon. (2020). Design and Development of  

        Automatic Water Level and Quality Warning System of Latphrao Canal   

        Community Bangkok, Thailand. International Journal of Engineering and  

        Advanced Technology (IJEAT), ISSN: 2249-8958 (Online), 9(3), 2801-2805. 

 1.0 

2. Narumol Tumwattana, Kreangkrai Photimanee, Phattanapong Chankoung and  

         Hattaya Netayaraks. (2021). Strategies for Developing the Innovative of an   

         Environmental Friendly Market A Case Study of Ying Charoen Market.  

         International Journal of Science and Innovative Technology (IJSIT), ISSN:    

         2630-0532, 4(2) : 25-32 

0.8 

 

ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางสายพิณ แกวชินดวง 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 16  ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก      

ปริญญาโท 2538 ศษ.ม.  

 

 สิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

ปริญญาตรี 2524 ศศ .บ.   ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  
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ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

1. Saipin Kaewchindoung. (2019). Management of Environmental Academic  

      Youth Camp Activities under the subject of Environmental Study, academic  

      services provided by Phranakhon Rajabhat University. International  

      Education Conference 2019 (JIEC 2019): The 8th PSU Education  

      Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS 2019). "Growth  

      Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" , Prince of  

      Songkla University, Songkla : Thailand, pp.157-164. 

0.4 

 

ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล นางวฤชา ประจงศักด์ิ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 12  ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2552 ปร .ด.   วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาโท 2543 วท .ม.   วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2538 วท .บ.   ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

1. นวภัทร สวัสดี, จกัรพงษ หรัง่เจรญิ, ยุทธพล สาเอี่ยม, วฤชา ประจงศักด,ิ วาสนา อากรรัตน  

      และอนุรักษ สุขดารา. 2564. แนวทางการใชสารเคมีและยาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการ 

      เพาะฟกแมกุงมงักรเลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) ภายใตระบบโรงเพาะ 

      ฟก. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 15(2) : 11-21 

0.6 

2.ลัดดาวัลย จันสี, วฤชา ประจงศักด์ิ และอญัชลี นิลสุวรรณ. 2563. การใชน้ำสมควันไมเพื่อไล 

      แมลงศัตรผูักคะนาโดยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา. ใน การประชมุวิชาการระดับชาติ  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน คร้ังท่ี 17 “เกษตรกำแพงแสน ตาม 

      รอยพอ สานตอศาสตรและแผนดิน”  วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563  อาคารศูนยเรียนรวม  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, น. 4741-4753.  

0.2 

3.วชิราภรณ ฟูนัน, นราศักด์ิ บุญม,ี อัญชลี นิลสุวรรณ, จักรพงษ หรั่งเจริญ, ธนภูมิ ศิริงาม,  

      วฤชา ประจงศักด์ิ และกิตติพงษ แกวประเสริฐ. 2562. ความหลากหลายของแมลงใน 

      อันดับไฮเมนนอพเธอรา (Hymenoptera) ในพื้นที่ชัยบาดาลพิพฒัน อำเภอชัยบาดาล  

0.2 
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      จังหวัดลพบรุี. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี 9  

      “ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน”, 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 

       มหาวิทยาลัยราชมงคลอสีาน ศูนยหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา, น. 307-313. 

4. ศรีทวน คำวัตร, วฤชา ประจงศักด์ิ และ ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ. 2563. การติดตามผลการ 

      นำความรูไปใชของครูที่ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนยสิง่แวดลอมศึกษา.        

      วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 11(2) : 351-365. 

0.6 

 

 

 

อาจารยผูสอน )อาจารยประจำภายในสถาบัน(  

ลำดบั 
ตำแหนงทาง

วชิาการ 
ช่ือ -สกุล  วุฒกิารศึกษา 

1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

หัทญา เนตยารักษ ปริญญาเอก 

2 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ลดา มัทธุรศ ปริญญาเอก 

3 ผูชวย

ศาสตราจารย 

สายพิณ แกวชินดวง ปริญญาโท 

4 อาจารย  ธัชชา รัมมะศักดิ ์ ปริญญาเอก 

5 อาจารย อภิรด ีสขุมิลินท ปริญญาเอก 

6 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปณฑิรา ตัง้ศภุธวัช ปริญญาเอก 

7 ผูชวย

ศาสตราจารย 

กนตธีร กิจเกียรติพงษ ปริญญาเอก 

8 ผูชวย

ศาสตราจารย 

พรสิน สุภวาลย ปริญญาเอก 

9 อาจารย อภิชาต ลือสมัย ปริญญาเอก 

10 อาจารย กานตณัฏฐา เน่ืองหนุน ปริญญาโท 

11 อาจารย อนุวัฒน คชวรรณ ปริญญาโท 

12 อาจารย พิชญสินี ศรีสวัสดิ ์ ปริญญาโท 

13 อาจารย ธีรตา นุมเจริญ ปริญญาโท 
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อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) 

        ไมม ี

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1. จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมมจีำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 5 คน 

ประกอบดวย  

1) ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารกัษ 

2) ผศ.ดร.ลดา  มัทธุรศ 

3) ผศ.สายพิณ  แกวชินดวง 

4) อ.ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ   

5) อ.ดร.อภิรดี  สุขมลิินท 

 

สมอ.08 สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 

5/2565 วันที่ 18 มีนาคม 

2565 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมมีอาจารยประจำหลักสูตรที่

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กำหนด

คือมีตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารย จำนวน 3 คน และมี

คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน ใน

ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 1 เลม

รายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลกัสูตร  
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ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ปยอนหลงั  

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาชีพ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมี

ประสบการณในดานการ

ปฏิบัติการ 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

  ผาน 

 ไม

ผาน 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

ไมจำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมมีอาจารยประจำหลักสูตรที่

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กำหนด

คือมีตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารย จำนวน 3 คน และมี

คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

และอาจารยประจำหลักสูตรทกุคน มี

ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

 

ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 1 เลม

รายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลกัสูตร 

  ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจำ มี

คุณสมบัติตามที่กำหนด 
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ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพเิศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณทำงานที่

เกี่ยวของกบัวิชาที่สอนไมนอย

กวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

ในปการศึกษา 2564 ไมมีอาจารยพเิศษ  

 ผาน 

 ไม

ผาน 

10. การปรบัปรุงหลกัสูตร

ตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

เมื่อป 2559 มีการปรบัปรุงหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2560  

และไดรับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พระนคร ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 

17 กุมภาพันธ 2650 

- และในปการศึกษา 2564 ได

ดำเนินการปรบัปรุงหลักสูตรเปนเปน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2565  และไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ

- มติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 

17 กุมภาพันธ 2560 

- มติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร ครัง้ที่ 14/2564 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมมีการกำกบัมาตรฐานของ

หลักสูตร ระดับปรญิญาตรี ตามมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 จำนวน 5 ขอ คือ 

1. จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน  

5. การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

14/2564  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 เพื่อรับนักศึกษาในภาคการศึกษา

ที่ 1 ปการศึกษา 2565 
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

เปนไปตามการประเมินตนเอง ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา รอยละการคงอยูของ

นักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปสุดทาย 

X 100/จำนวน นศ.ปที่

รับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 25 21 19 19 1 - 76 

2560 - 29 24 24 22 2 75.86 

2561   8 7 7 7 87.5 

2562    5 5 5 100 

2563     - - - 

2564     - - - 

หมายเหตุ (ถาม)ี :  
 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 21 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา  

1. จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง เน่ืองจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง 

2. นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรลดลงมาก มีจำนวนไมถึง 10 คน ในปการศึกษา 2564 ทำใหไมสามารถเปดการ

เรียนการสอนได ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

ปที่สำเรจ็การศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเรจ็

การศึกษา X 100/

จำนวนทีร่ับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 19 76     76 

2560   20 68.97   68.97 

2561     7 87.5 87.5 

หมายเหตุ (ถาม)ี :  
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาลาออกระหวางเรียน เน่ืองจากมปีญหาสวนตัว 

2. นักศึกษาตองการเปลี่ยนสาขาทีเ่รียน 
 

อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 

2559 25 19   6 

2560 29  20  9 

2561 8   7 1 

 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100 = …………………………. 

           
 

  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100 = ………………………… 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 27.45 6 4.58±0.53 

วท.2.1-1 ผลสำรวจ 

ผูใชบัณฑิต หลักสูตร 

วท. บ. (วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม) ทีส่ำเรจ็ 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 (2) ดานความรู 16.27 4 4.07±0.70 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 16.91 4 4.23±0.74 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 26.64 6 4.44±0.61 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.45 3 4.15±0.80 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด - - - 

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 47.70 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 20 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
11 

 

       จากการสอบถามผูใชบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จากหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  ดวยการสง

แบบสอบถามโดยใช google form ผานทางแอพลิเคชัน LINE ไดรับการตอบแบบสอบถาม

กลับมาจำนวน 11 คน คิดเปน 55.00% ของผูสำเร็จการศึกษา คำนวณคาเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิตไดดังน้ี 

 

คะแนนท่ีได = 47.70/11 = 4.34 คะแนน  

 

 ขอมูลทั ่วไปของผู ใชบ ัณฑิตที ่ตอบแบบสอบถาม เปนหญิงทั ้งหมด 11 คน 

(100.00%) มีอายุนอยกวา 30 ป จำนวน 6 คน (54.55%) อายุอยู ระหวาง 30 – 39 ป 

จำนวน 2 คน (18.18%) และอายุอยู ระหวาง 40 – 49 ป จำนวน 3 คน (27.27%) มี

การศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรีจำนวน 1 คน (9.09%)  และมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 10 คน (90.91%) ตำแหนงงานของผูใชบัณฑิตที ่ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน 5 คน (45.45%) เปนระดับพนักงาน จำนวน 4 คน (36.36%) อยูในตำแหนงหัวหนา

กลุ มงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก และจำนวน 2 คน (18.18%) เปนระดับผูจัดการ/

ผูอำนวยการ และ  ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทำงานในบริษัทเอกชนทั้งหมด  

          การสอบถามผู ใชบ ัณฑิตพบวา บ ัณฑิตที ่ทำงานในหนวยงาน จำนวน 3 คน 

(27.27%) ทำงานมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป  บัณฑิตจำนวน 3 คน (27.27%) ทำงานมา

เปนระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 1 ป  บัณฑิตจำนวน 2 คน (18.18%) ทำงานมาเปน

ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน  บัณฑิตจำนวน 2 คน (18.18%) ทำงานมาเปน

ระยะเวลา 4 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 6 เดือน  และบัณฑิตจำนวน 1 คน (9.09%) ทำงานมาเปน

การศึกษาในป 

การศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระยะเวลานอยกวา 4 เดือน โดยผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา 5 ดาน แสดงในตารางที่ 2.1 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต พบวาผูใช

บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.34 ± 0.68 ในดาน

คุณธรรมจริยธรรม ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมทุกประเด็นอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 ± 0.53 โดยมีการตรงตอเวลาและการอุทิศเวลา

ใหก ับงานอยู ในระดับมากที ่ส ุดมีคะแนนเฉลี ่ย 4.64 ± 0.67 ความมีน้ำใจเสียสละ 

เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน

โดยอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.67 ± 0.50 ความรับผิดชอบตอหนาที่ และความ

ซื่อสัตย/สุจริต และความภักดีตอองคกร ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากันที่ระดับ 4.55 ± 0.52 สวน

ความมีระเบียบวินัยและความขยันหมั่นเพียรมีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ± 0.52 

 ในดานความรู ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตมีความรูอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย

รวม 4.07 ± 0.70 โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากผูประเมินในประเด็น ความพยายามใฝหา

ความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 ± 0.60 และรองลงมาคือ 

การมีความรูความสามารถทางวิชาการดานสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับการทำงาน และการนำ

ความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.09 ± 0.70 และมีคะแนนความคิดริเริ่มสรางสรรค เทากับ 3.91 ± 0.83 

 สำหรับดานทักษะทางปญญา โดยภาพรวมผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตมีทักษะทาง

ปญญาโดยเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี ่ยรวมที่ 4.23 ± 0.74 โดยมีคะแนนดาน 

ทัศนคติที่ดีในการทำงาน คิดเชิงบวก 4.45 ± 0.69 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

อยางเหมาะสม และความสามารถในการตัดสินใจมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ 4.18 ± 0.75  

และความสามารถในการตัดสินใจ 4.56 ± 0.61 คะแนน 

        ในดานความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก

ที่สุดอยูที่ 4.44 ± 0.61  บัณฑิตมีความสุภาพ ออนนอมถอนตน มีสัมมาคารวะ และมกีาร

ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร อยูในระดับมากที่สุด คะแนน 4.82 ± 0.40 และ 4.73 ± 

0.47 ตามลำดับ มีคะแนนความสามารถในการทำงานรวมกับผู อื ่น/การทำงานเปนทีม 

คะแนนคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวใหเขากบั

สถานการณ และความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานอยูในระดับมาก คือ  4.45 

± 0.52, 4.36 ± 0.50, 4.18 ± 0.75 และ 4.09 ± 0.70 คะแนนตามลำดับ 

         ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

คะแนนเฉลีย่ 4.15 ± 0.80 ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตมีความรูและทักษะในการใชภาษาไทย 

ในระดับมากที่สุด 4.73 ± 0.47 คะแนน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในระดับ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

มากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ± 0.60 และมีความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศใน

ระดับปานกลาง เทากับ 3.55 ± 0.82 คะแนน 

ตารางท่ี 2.1 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 5 ดาน 

 

ประเด็นคำถาม 
Χ  SD ระดับความ 

คิดเห็น 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.58 0.53 มากทีสุด 

   1.1 ความซื่อสัตย/สุจริต และความภักดีตอองคกร 4.55 0.52 มากที่สุด 

   1.2 การตรงตอเวลา และการอุทิศเวลาใหกับงาน 4.64 0.67 มากที่สุด 

   1.3 ความมรีะเบียบวินัย และความขยันหมั่นเพียร 4.45 0.52 มาก 

   1.4 ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.55 0.52 มากที่สุด 

   1.5 ความมีน้ำใจเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น 4.64 0.50 มากที่สุด 

   1.6 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.64 0.50 มากที่สุด 

2.ดานความรู 4.07 0.70 มาก 

   2.1 มีความรูความสามารถทางวิชาการดานสิง่แวดลอม

เหมาะสมกบัการทำงาน 

4.09 0.70 มาก 

   2.2 การนำความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการทำงาน

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

4.09 0.70 มาก 

   2.3 ความพยายามใฝหาความรูใหม ๆ เพื่อพฒันา

งาน/ตนเอง 

4.18 0.60 มาก 

   2.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.91 0.83 ปานกลาง 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.23 0.74 มาก 

   3.1 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยาง

เหมาะสม 

4.18 0.75 มาก 

   3.2 ความสามารถในการตัดสินใจ 4.18 0.75 มาก 

   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนในงาน 

4.09 0.83 มาก 

   3.4 ทัศนคติที่ดีในการทำงาน คิดเชิงบวก 4.45 0.69 มาก 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรและความ

รับผิดชอบ 

4.44 0.61 มาก 

   4.1 ความสามารถในการทำงานรวมกบัผูอื่น/การ

ทำงานเปนทีม 

4.45 0.52 มาก 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

   4.2 ความสามารถในการสือ่สารและการประสานงาน 4.09 0.70 มาก 

   4.3 มีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวใหเขากับ

สถานการณ 

4.18 0.75 มาก 

   4.4 คุณภาพของงานที่ไดรบัมอบหมาย 4.36 0.50 มาก 

   4.5 ความสุภาพ ออนนอมถอมตน มสีัมมาคารวะ 4.82 0.40 มากที่สุด 

   4.6 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมขององคกร 4.73 0.47 มากที่สุด 

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.15 0.80 มาก 

   5.1 ความรูและทักษะในการใชภาษาไทย 4.73 0.47 มากที่สุด 

   5.2 ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศ 3.55 0.82 ปานกลาง 

   5.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  4.18 0.60 มาก 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 4.34 0.68 มาก 

 

       ผลประเมินจากผูใชบัณฑิต รหัส 60 รุน 15 จบปการศึกษา 2563 จากหลักสตูร วท.บ. 

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ผูใชบัณฑิตไมมี

ประเด็นที่ไมพึงพอใจ ในสวนของรายวิชาที่ผูใชบัณฑิตเห็นวาจำเปนตอการปฏิบัติงาน ไดแก  

การจัดการน้ำเสีย การใชเครื ่องมือหองแลป และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมคือควรเพิ่มรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดลอม  

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 คะแนน บัณฑิตรหัส 60 รุน 15 จบการศึกษาใน

ปการศึกษา 2563 จากหลักสูตร วท.บ. 

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ 

2560 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยมีผลการประเมินจากผูใช

4.34 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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บัณฑิตในระดับดี มีระดับคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.34 ± 0.68 จากคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 คะแนน เปนไปตามการประเมินตนเอง 4.34 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได=  

 
 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 20 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 12 60.00 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

13 55.00 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 5.00 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ 

อยูแลว 

- - 

 

จากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาในป 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดวยการสงแบบสอบถามระบบอิเล็กทรอนิกส สงขอความ

และโทรศัพทสอบถาม จำนวน 20 คน พบวามีบัณฑิตตอบแบบสำรวจ จำนวน 14 คน 

จากจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษาทั้งหมด 20 คน คิดเปนจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบ

สำรวจรอยละ 70.00 

ผลการสำรวจพบวามีบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระรอยละ 8.33 ทำงานดาน

สิ่งแวดลอมรอยละ 75.00 และทำงานดานอื่นรอยละ 16.67 ซึง่สามารถคำนวณคารอย

ละของบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป (นับรวมบัณฑิตทีป่ระกอบ

อาชีพอิสระ) ไดรอยละ 100 ซึ่งมาจากการคำนวณตามสูตร [(12/12) x 100 = 100] 

และแปลงคารอยละ 100 ที่คำนวณไดเปนคาคะแนน ตามสตูรดังน้ี 

คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำ/ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป  =  (100 x 

5)/100  = 5.00 

คะแนนท่ีได = 5.00  

- วท.2.1-2 ตาราง ผลการ

สำรวจภาวะการไดงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในเวลา 1 ป ของ

บัณฑิตปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม รุน

ที่ 15 รหสั 60 สำเรจ็

การศึกษา วท.บ. 

(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 80  มีคารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำ/

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปเปน 

5 คะแนน  บรรล ุ
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รอยละ 100  ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 80  เปนไปตามการประเมินตนเอง 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 
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2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรับนักศึกษา  
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        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 

มีระบบกลไกในการรับนักศึกษา โดยกำหนดแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 30 คน มีการกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาศึกษาตอในสาขาวิชาของผู

สมัคร ตามเกณฑการรับที่ระบุใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักฐาน วท.3.1 - 1) 

ไดแก จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หลักสูตรกำหนดวิธีการที่ใชคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบ TCAS และการสอบสัมภาษณ 

และกำหนดเกณฑข้ันต่ำของผูที่มีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรตองสอบผานการสัมภาษณ

ไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่งการสอบสัมภาษณดำเนินการโดยตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรดำเนินการสอบสัมภาษณนักศึกษา ทั้งนี้ สำนักสงเสริมวิชาการฯ จะเปนผู

จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสอบสมัภาษณ ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

(หลักฐาน วท.3.1 - 2) 

       กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ที่สมัครเขาศึกษาผานสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

ประกอบดวยการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนคณะกรรมการพิจารณาใบ

สมัครและสัมภาษณนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ได

ร ับการแตงตั ้งเปนคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณนักเรียน ตามคำสั ่งของ

มหาวิทยาลัยฯ จะทำการพิจารณาใบสมคัร สอบสัมภาษณนักเรียน และสงผลคะแนนให

สำนักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร โดยเกณฑที่ใช

คัดเลือกนักศึกษาและกระบวนการรับนักศึกษา ดำเนินการอยางโปรงใส เปดเผยและ 

เปนธรรมกับนักเรียนที่สมัครเขาเรียน 

       สืบเนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2562 และ 

2563 ไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาตามที่กำหนดใน มคอ. 2 สาขาและคณะฯ จึง

ไดปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู นอกเหนือจาก

การรับสมัครนักศึกษาผานระบบ TCAS และสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวด 

ลอม จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียนชั้น ม. 6 ณ 

โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู ซึ ่งกระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอแก

นักเรียนช้ัน ม. 6 มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง มีการนำผลการประเมนิการจัดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาในปการศึกษา 2562 และ 2563 มาปรับปรุงกระบวนการจัด

กิจกรรมการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 สวนการประเมินกระบวนการรับ

นักศึกษาและการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธสาขา ดำเนินการโดย

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อติดตามและปรับปรุงกระบวนการรับ

- วท. 3.1 - 1 มคอ. 

2  

สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรและ 

เทคโนโลยีสิง่แวด 

ลอม  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.  

2560 หนา 15 - 16 

ระบบ 

กลไกการรบั

นักศึกษาของ 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม 

หลักสูตร 

ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 

- วท. 3.1 - 2 คำสั่ง

แตงต้ัง 

คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

สอบสัมภาษณเพื่อ

คัดเลือก 

นักศึกษา 

เขาศึกษาตอ ใน 

สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม คณะ 
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นักศึกษาและการประชุมของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมรวมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทบทวนแผนการรับ

นักศึกษาและรวมกันหารือในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาซึ่งจดัตอเน่ือง

ทุก ๆ ปการศึกษา  

       การรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ดวยกระบวนการแนะแนวการศึกษาและจัด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ ่งแวดลอม ณ 

โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยูดำเนินการไดอยางจำกัดเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด 

19 ประกอบกับมีจำนวนนักศึกษาสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ปการศึกษา 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้นในป

การศึกษา 2564 จึงไมมีนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตร และทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565  

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

       การเตร ียมความพรอมกอนเข าศ ึกษาในชั ้นปท ี ่  1 ดำเน ินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ัง (หลักฐาน วท.3.1 

- 4) แตในปการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไมมี

นักศึกษาชี้นปที่ 1 รหัส 64 จึงไมมีกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นักศึกษาช้ันปที่ 1  

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

ประจำปการศึกษา 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วท.3.1 – 4 คำสั่ง

แตงต้ัง

คณะกรรมการจัด

กิจกรรมเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา

ฯ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ป

การศึกษา 2564 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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…3….. ระดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ ่งแวดลอม มีระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาดวยการกำหนดคุณสมบัติของ

น ั กศ ึ กษาท ี ่ ม ีความสอดคล องกับ

หลักสูตร มีเกณฑการรับนักศึกษาเข

า เ ร ี ย นช ั ด เ จ นแล ะ เ ห ม าะส มกับ

การศึกษาในหลักสูตร มีกระบวนการ

และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเหมาะสม 

โปรงใสและเปนธรรม มีการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา เพื่อใหนักศึกษาได

พ ัฒนาตนเอง และสามารถเร ียนใน

หลักสูตรได  

…3.. คะแนน บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

…3... ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

       สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจัดกิจกรรมดูแลใหคำปรึกษา 

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจำแกนักศึกษาทุกช้ันป 

(หลักฐาน วท. 3.2 - 1) เพื่อใหคำปรึกษาแกนักศึกษาที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ เชน 

ตารางการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียนเลือกเสรี และใหคำปรึกษาแนะนำ

การเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ใหมีความพรอมและมีความสุขในการศึกษาเลาเรียน โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกทานมี

ตารางพบนักศึกษาที่ปรึกษาทุกเดือนซึ ่งระบุในตารางสอน (หลักฐาน วท. 3.2 - 2) 

นอกเหนือจากการพบปะออนไลน ผานกลุ มโซเชียลมีเดีย โดยนักศึกษาสามารถสง

ขอความ หรือ วีดิโอคอล เพื่อปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาไดตามความสะดวก นอกจากน้ี 

 

- วท. 3.2 - 1 คำสั่ง

แตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษา และปฏิทิน

วิชาการที่ระบุการ

พบอาจารยทีป่รึกษา 

ประจำปการศึกษา 

2564 

- วท. 3.2 – 2 

ตารางสอนซึ่งระบุ
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อาจารยประจำวิชารายวิชามีการจัดช่ัวโมงเพื่อใหคำปรึกษาแนะนำดานวิชาการและการ

เรียนการสอน โดยระบุไวใน มคอ. 3 (หลักฐาน วท. 3.2 - 3) 

       สวนการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

ดำเนินการโดยอาจารยที่ปรึกษารายงานผลการพบนักศึกษา ตอประธานสาขาฯ และ

คณะการการบริหารหลักสูตร และตองสงรายงานการพบนักศึกษา (หลักฐาน วท.3.2 - 

4) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

            การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่จำเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1) การเรียนรู

ทักษะชีวิต 2) การเรียนรู ทักษะวิชาหลักและอาชีพ 3) การเรียนรูดวยตนเอง และ

นวัตกรรม 4) การเรียนรู สารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2564 สาขา

ดำเนินการอยางเปนระบบและมีกลไกในการดำเนินการสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การ

ดำเนินการยึดแนวคิดหรือรูปแบบ PDCA (Plan DO Check Act ) ทั้งนี ้การสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษาจะแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา และใน

กิจกรรมเสริมอื่นๆ เชน 

           1. ในรายวิชาวิจัยสิ่งแวดลอมเนนใหนักศึกษาไดพัฒนา กระบวนการคิดและ

แกปญหาทางสิ่งแวดลอม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัยคอยใหคำแนะนำ และ

กำกับดูแล  

          2. ในรายวิชา การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหนักศึกษาฝก

ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในมหาวิทยาลัยดวย เครื่องมือ ที่สนับสนุนให

นักศึกษาและอาจารยรวมกันทำงานวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

เกิดข้ึนรุนแรงอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา ทำใหมีขอจำกัดในการเขามาทำงานวิจัย

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สงผลใหตองมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใน

รายวิชาปฏิบติัการ และตองปรับแผนการทำวิจัย การลงมือปฏิบัติการวิจัยและการเขา

ใชเครื ่องมือ วิเคราะหในรายวิชาปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยใน สถานการณการระบาด   

          3 ในรายวิชา สัมมนาทางสิ่งแวดลอมมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู ดวย

ตนเองจากหัวขอสัมมนาที ่ไดร ับมอบหมายเปนรายบุคคล ใหคนควาและอภิปราย 

กำหนดใหนักศึกษานำเสนอผลงานแบบปากเปลา เพื่อฝกทักษะการสื่อสารและมีการ

ซักถามของอาจารยและเพื่อนนักศึกษาในช้ันเรียนรวมกัน โดยกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

รวมกันเปนการเรียนรูสองทาง และมีอาจารยที่ปรึกษาสัมมนาคอยใหคำแนะนำและ 

กำกับดูแล  

การวัน เวลา และ 

สถานที่ เพื่อพบ

อาจารยทีป่รึกษา 

- วท. 3.2 – 3 มคอ.

3 ระบุการจัดช่ัวโมง

เพื่อใหคำปรึกษา

แนะนำดานวิชาการ

ของอาจารยประจำ

วิชา 

- วท.3.2 - 4 

รายงานการปฏิบัติ

หนาที่อาจารยที่

ปรึกษาและบันทึก

การใหคำปรึกษา 
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           4. ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ การเรียนรูสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดวยการ

นำเสนอออนไลน ในรายวิชามลพิษทางอากาศและการควบคุม และเทคโนโลยีการ

บำบัดน้ำเสีย 

           5. ฝกปฏิบัติเสริมทักษะในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในดาน 

ภาษาและการสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การเขียน การจัดทำหนังสือราชการ การ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การฝกฝน/ทบทวน การใชเครื ่องมือในหองปฏิบัติการ 

รวมทั้งเรียนรูดาน มารยาทการวางตน และมนุษยสัมพันธในการทำงาน  

          6.ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที ่ 4 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยอบรม แนะแนว และแนะนำกอนเขาฝกงานใน

หนวยงานตาง ๆ ในดานทักษะวิชาการ ทักษะสังคม เชน วินัย มารยาท และการตรงตอ

เวลา ทักษะการติดตอสื่อสารกบัผูรวมงาน ทักษะการทำงานเปนทีม และการมีจริยธรรม

ในวิชาชีพ 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

…3….. ระดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่ง

แวดล อม ม ีระบบและกลไกการจัด

ก ิจกรรมและม ีการควบคุมด ูแล ให 

คำปร ึกษาว ิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาอยางชัดเจนเปนระบบ มีการ

จ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อให คำแนะนำเร ื ่อง

วิชาการและการเตร ียมความพร อม

เ พ ื ่ อ ใ ห  ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นป

ประสบความสำเร็จซึ ่งเปนการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตเพื ่อตอบสนองชุมชน

และสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการ

…3.. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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จัดทำโครงการ ของบประมาณ และมี

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย

ทักษะที ่จำเปน 4 กลุ มหลัก ไดแก 1) 

การเร ียนรู ท ักษะชีวิต 2) การเร ียนรู 

ทักษะวิชาหลักและอาชีพ 3) การเรียนรู

ดวยตนเอง และนวัตกรรม 4) การเรียน

รู สารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี ลงใน

การเรียนการสอนของแตละรายวิชา 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยู 

ปการศึกษาที่

รับเขา 

จำนวนที่

รับเขา 

จำนวนที่ 

คงอยู 

จำนวนที่

หายไป 

รอยละการ

คงอยู 

รอยละการ

หายไป 

2559 25 19 6 76.00 24.00 

2560 29 22 7 75.86 24.14 

2561 8 7 1 87.50 12.50 

2562 5 5 - 100 0.00 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

 

 

       จากตารางแสดงแสดงขอมูลจำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ในปการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาคงอยู ต้ังแตช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 จำนวนรวม 

12 คน อัตราการคงอยูของนักศึกษาในแตละช้ันปเมื่อคำนวนเปรียบเทียบกับจำนวน

นักศึกษาแรกเขา มีรายละเอียดดังน้ี  

       ช้ันป 1 รหัส 64 ไมมีนักศึกษา 

       ช้ันป 2 รหัส 63 ไมมีนักศึกษา 

       ช้ันป 3 รหัส 62 มีนักศึกษาคงอยูรอยละ 100 

       ช้ันป 4 รหัส 61 มีนักศึกษาคงอยูรอยละ 87.50 

       เมื่อเปรียบเทียบอัตราการคงอยูของนักศึกษาในปการศึกษาที่รับเขาศึกษา พ.ศ. 

2561 และ 2562 พบวาอันตราการคงอยูของนักศึกษาเพิ่มข้ึนโดยในปการศึกษา 2561 

และ 2562 มีอัตราการคงอยูของนักศึกษารอยละ  87.50 และรอยละ 100 ตามลำดับ 

 

 

การสำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 39 

 

รหัส

นักศึกษา 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

จำนวนที่

ตกคาง 

จำนวนที่สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละที่

ตกคาง 

รอยละที่สำเร็จ

การศึกษา 

2556 33 - 28 0 84.84 

2557 28 1 19 3.57 67.86 

2558 37 - 25 0 67.57 

2559 25 - 19 0 76.00 

2560 29 2 20 6.90 68.97 

2561 7 - 7 0 100 

 

          ในปการศึกษา 2564 มีบัณฑิตสำเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร วท.บ. (วิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 1 รุน รวม

บัณฑิต 7 คน การสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษา รหัส 61 หลักสูตร วท.บ. (วิทยา

ศาสตรและเทคโลยีสิ่งแวดลอม) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 มผีลการดำเนินงาน

เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษารหสั 60 ที่มีนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษารอยละ 68.97 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

        ดานความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของนักศกึษา

ช้ันปที่ 4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนทกุปการศึกษา โดยความ

พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

พบวา นักศึกษาชั ้นปที่ 4 รหัส 58 (2561) รหัส 59 (2562) รหัส 60 (2563) รหัส 

61(2564) มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

เฉลี่ย 3.86/5 (SD 0.31), 4.37/5 (SD 0.59) 4.00/5 (SD 0.20)และ 4.24/5(SD 0.30 

ตามลำดับ  

        นอกจากน้ี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมยังมีระบบและกลไก

การรับเรื่องรองเรียนจากนักศึกษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละช้ันป 

นอกเหนือจากระบบการประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา รวมทั ้งมีการทำ

แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในดานการรองเรียนและการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาช้ันปที่ 4 ทุกปการศึกษา 

         ผลประเมินจากนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2564 (หลักฐาน วท.3.3 - 1) 

เรื่อง ความพึงพอใจในดาน มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆ ได

เชน จัดตูรับคำรองเรียน การประชุมเพื่อรับฟงคํารองเรียน มีการชี้แจงเกี่ยวกบัคาํรอง

เรียนของนักศึกษาเพื ่อใหนักศึกษารับทราบ มีการดําเนินงานตามคํารองเรียนของ

นักศึกษาในกรณีที่สามารถดําเนินการได เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วท.3.3 – 1 ผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา 

ช้ันปที่ 4 รหัส 61 ป

การศึกษา 2564 ที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร 

วท.บ. (วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่ง
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และช้ีแจงเหตุผลที่มีการรองเรียนเกิดข้ึน และมีการตรวจสอบขอรองเรียนของนักศึกษา

อยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน  

 

แวดลอม) หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ นักศ ึกษาสาขาว ิชาว ิทยาศาตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีการคงอยูของ

นักศึกษาในช้ันปที่ 4 และ ปที่ 3 รอยละ 

87.50 และ100 ตามลำดับ ม ีบ ัณฑิต

สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 

รอยละ 100 มีการจัดการดานความพึง

พอใจและการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา

ด  านการ เป  ด โอกาส ให น ั กศ ึ กษา

สามารถสงขอรองเรียนตาง ๆ ได เชน 

จัดตู ร ับคำรองเรียน การประชุมเพื่อ

รับฟงคํารองเรียนฯ มีการช้ีแจงเกี่ยวกับ

ค ํ าร อง เร ียนของน ักศ ึกษาเพ ื ่อให 

นักศึกษารับทราบ มีการดําเนินงานตาม

คําร องเร ียนของนักศึกษาในกรณีที่

สามารถดําเนินการได มีการเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและ

ชี ้แจงเหตุผลที ่มีการรองเรียนเกิดข้ึน 

และมีการตรวจสอบขอรองเรียนของ

……3….. คะแนน บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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นักศึกษาอยางตอเนื่องและ   เปนปจจุ

บัน 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 42 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรบัและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีระบบกลไกการรับและแตงต้ัง

อาจารยประจำหลักสูตร (หลักฐาน วท.4.1.1-1) ในกรณีที่อาจารยประจำหลักสูตรไมครบ 

หลักสูตรจะแจงไปยงัคณะเพื่อประสานงานกับกองบริหารงานบุคคลในการขออนุมัติอัตรา

จากมหาวิทยาลัย จากน้ันกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการรบัสมัคร กระบวนการคัดเลือก

ผูสมัครประกอบดวยการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตรกำหนด ผูที่ผานการ

พิจารณาจะตองเขาสอบขอเขียน ตามดวยการสอบสัมภาษณและสอบสอนหลังจากที่คะแนน

สอบขอเขียนผานเกณฑขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหลักสูตรจะตองเสนอชื่อตัวแทน

อาจารยเพื่อออกขอสอบและตรวจขอสอบสำหรับการสอบขอเขียน สวนการสอบสัมภาษณ

และสอบสอน กองบริหารงานบุคคลจะทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ ่งที่

ประกอบดวยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และประธานหลักสูตรรวมกันพิจารณาให

คะแนน กองบริหารงานบุคคลากรจะกำหนดใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและ

ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติราชการ มีการกำหนดใหอาจารยใหมไดทดลองปฏิบัติงาน โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการประเมินและอาจารยพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลทุกระยะ 6 เดือน และ 1 

ป ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะดังกลาวรองคณบดีฝายบริหารฯ ของคณะฯ จะดำเนินการจัดทำ

สรุปผลการประเมิน เสนอไปยังกองบริหารงานบุคคลเพื่อบรรจุแตงต้ังตอไป 

     ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ไมมีการรับอาจารยใหม แตมีอาจารยออก 1 ทาน คือ ดร.ธัชชา รัมมะศักดิ์ และจากมติที่

ประชุมของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและการพิจารณาอัตรากำลังในระดับคณะ เห็น

ควรให ดร.วฤชา ประจงศักดิ ์ เปนอาจารยประจำหลักสูตรแทน โดยไดดำเนินการตาม

ข้ันตอนเปนที่เรียบรอย 

- วท.4.1.1-1 มคอ.

2หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม  

หลักสูตรปรับปรุง 

ป พ.ศ.2560 หมวด

ที่ 6 

การบริหารอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีระบบกลไกการบริหารอาจารยใน

สวนที่หลักสูตรเปนผูดำเนินการเอง ไดแก จัดทำแผนอัตรากำลังอาจารยดานจำนวน คุณวุฒิ 

และตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ขอแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

และมีการคัดเลือกประธานหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการบริหารงานทุก ๆ  3 ป ในสวน

ของภาระงาน กรณีที่ภาระงานของอาจารยไมถึงเกณฑขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะ

พิจารณาจัดตารางสอนใหอาจารยในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แตถาอาจารยมีภาระงานสอน

- วท.4.1.1-2 

รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

ครั้งที่ 5/2565 

(วาระที่ 5.3 การ

ปรับปรงุแกไข
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เกินเกณฑขั ้นต่ำอยู แลวและไมสามารถจัดหาอาจารยมาสอนได จะจัดตารางสอนและ

เบิกจายคาตอบแทนการสอนเกินเกณฑในภาคเรียนน้ัน ๆ สำหรับในรายวิชาที่ตองอาศัยผูมี

ประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะทาง จะมีการเชิญวิทยากรบรรยายเปนรายช่ัวโมง ในสวนของ

การส ื ่อสารข อม ูลข าวสารจากระดับมหาว ิทยาลัยนั ้น ทางคณะฯจะมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการคือประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

โดยจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆใหทราบ และประธานหลักสูตรจะ

นำขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงใหอาจารยในหลักสูตรทุกทานทราบผานการประชุม

คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และนำเลมรายงานการประชุมใสไวในลิ้นชักกลางเพื่อให

อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานไดรับทราบ และในกรณีที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรมี

มติในที่ประชุมที่ตองการเสนอหรือสะทอนกลับตอคณะฯ ประธานหลักสูตรจะทำหนาที่นำ

มติที่ประชุมของหลักสูตรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ นอกจากน้ียังมีการ

สื่อสารผานแอพลิเคชันไลนและเฟซบุคกลุม เพื่อใหมีการสงขาวสารที่ทันตอสถานการณอยู

เสมอ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม ไดมีสวนรวมกับคณะฯ ดานระบบกลไก

การบริหารอาจารยอีกสวนหน่ึง ไดแก เปนคณะอนุกรรมการวิจัยประจำคณะฯในการผลกัดัน

การทำวิจัยของอาจารยในหลักสูตรและมีสวนรวมในการพิจารณากลั่นกรองการรับทุน

สนับสนุนงานวิจัย และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

     ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ไดดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสตูร โดยใหอาจารย ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ มา

เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน ดร.ธัชชา รัมมะศักด์ิ เพื่อใหกรรมการบริหารหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑที่ สกอ. กำหนด (หลักฐาน วท.4.1.1-2) 

2. พิจารณาความสมดุลของภาระงาน โดยมีการประชุมเพื่อปรับภาระงานใหอาจารยทุกทาน

มีภาระงานสอนเกินเกณฑข้ันต่ำ (หลักฐาน วท.4.1.1-3) 

2. สำรวจความตองการในการพัฒนาตนเองของอาจารยประจำหลักสูตร (หลักฐาน วท.

4.1.1-4) 

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรและ

อาจารยประจำ

หลักสูตร สมอ.08)  

- วท.4.1.1-3 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม   

ครั้งที่ 1/2564  

(ตารางสอนภาค

การศึกษา1/2564) 

- วท.4.1.1-4 แบบ

สำรวจความ

ตองการในการ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

วิชาการ คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มรภ.พ

ระนคร ประจำป 

2565 – 2569 

การสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีระบบกลไกการสงเสรมิและพัฒนา

อาจารยตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการของคณะฯ ดังน้ี 

1. กำหนดใหอาจารยจัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเอง และสำรวจความกาวหนา

ในการทำผลงานทางวิชาการ เพื ่อควบคุมกำกับติดตามอยางตอเนื ่องผานการประชุม

คณะกรรมการประจำหลักสตูร (หลักฐาน วท.4.1.1-4) 

2. สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพโดยสงขอมูลขาวสารทางไลน

กลุมหรือนำเอกสารประชาสัมพันธงานอบรม/ประชุมทางวิชาการตาง ๆ ไวในลิ้นชักของ

- วท.4.1.1-4 แบบ

สำรวจความ

ตองการในการ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

วิชาการ คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
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สาขาฯ ตลอดจนกำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่

คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการ เชน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให

มีตำแหนงทางวิชาการสูงข้ึน เปนตน  

3. สงเสริมใหอาจารยทำงานวิจัยโดยรวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ในการ

พิจารณากลั ่นกรองโครงการวิจัย กอนนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื ่อขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย 

     ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ไดดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. สงเสริมใหอาจารยทำงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ โดยในปการศึกษา 2564 มี

อาจารย 1 ทาน คือ ดร.อภิรดี สุขมิลินท ไดย่ืนขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

2. สงเสรมิใหอาจารยพฒันาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยจะมีระบบการแจงขาวงานประชุม

วิชาการทางไลน และการนำเอกสารประชาสมัพันธใสไวในลิน้ชักกลางของหลักสูตรเพื่อให

อาจารยทกุทานไดรบัขาวสารการประชุม/อบรมตางๆ ซึง่ทำใหอาจารยไดมีการเขารวมการ

อบรมและสัมมนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง (หลกัฐาน วท.4.1.1-5) 

 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

ประจำป 2565 – 

2569 

- วท.4.1.1-5 มคอ. 

7 รายงานผลการ

ดำเนินการของ

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 2564 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยา 

ศาสตรและเทค 

โนโลยีสิ่งแวดลอม  

หมวดที่ 7  

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีระบบกลไกในการรบัและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร การบริหารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย โดยมกีารนำไปปฏิบัติและพัฒนากระบวนการ ทำใหมีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 1 ทานไดย่ืนขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 1 ทานได

ย่ืนขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
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ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี - 

 อาจารยวุฒิปริญญาโท 1 

 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 4 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = …4… × 100 = 80 

                                 5 

คะแนนท่ีได = …80… ×  5  = 20   ซึ่งเทากับ 5 คะแนน 

       20 

- วท.4.2 มคอ. 7 รายงาน

ผลการดำเนินการของ

หลักสูตร ปการศึกษา 

2564 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม   

 

 

 

 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 

– 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย - 

 รองศาสตราจารย - 

 ผูชวยศาสตราจารย 3 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ   

=   3 ×100=60 

                5 

 

คะแนนท่ีได = …60…  ×  5  = 5 คะแนน 

       60 

- วท.4.2 มคอ. 7 รายงาน

ผลการดำเนินการของ

หลักสูตร ปการศึกษา 

2564 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม   

 

 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 1 0.80 

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 2 2.00 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20 - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 3 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 2.8 
 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  2.8  x 100 = 56 

                                                                     5 

คะแนนท่ีได = …56…  ×  5  = 14   ได 5 คะแนน 

      20 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

1. Narumol Tumwattana, Kreangkrai Photimanee, Phattanapong Chankoung and 

Hattaya Netayaraks. (2021). Strategies for Developing the Innovative of an 

Environmental Friendly Market A Case Study of Ying Charoen Market. 

International Journal of Science and Innovative Technology. 4(2) : 25-32 

0.8 

2. Apiradee Sukmilin and Ratsamee Sangsirimongkolying. (2021). Removal of Iron 

from Groundwater by Ozonation: The Response Surface Methodology for 

Parameter Optimization. Environment and Natural Resources 

Journal. 19(4):330-336 

1.0 

3. Apiradee Sukmilin and Ratsamee Sangsirimongkolying. (2021). Treatment of Iron 

from Groundwater by Ozonation: Influence of Hardness as a Scavenger. 

Applied Environmental Research. 43(2) : 106–115. 

1.0 

 

สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. คะแนน อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่มีวุฒิ

ปร ิญญาเอกร อยละ 80 และดำรง

ตำแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ซึ่งรอย

ละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงาน

ทางวิชาการเทากับ 56 เมื่อคำนวณเปน

คะแนนแลว ไดเทากับ 5 คะแนนในทุก

ประเด็น 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

https://www.researchgate.net/journal/Environment-and-Natural-Resources-Journal-1686-5456
https://www.researchgate.net/journal/Environment-and-Natural-Resources-Journal-1686-5456
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. คะแนน เปนไปตามการประเมินตนเอง 

 

…5…….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยูของอาจารย 

    จากขอมูลอัตรากำลังอาจารย พบวาในปการศึกษา 2564 มีอาจารยถูกพจิารณาเลิก

จาง 1 ทาน คือ ดร.ธัชชา รัมมะศักด์ิ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการประจำหลกัสูตรและ

คณะกรรมการบรหิารคณะมมีติให ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ มาเปนกรรมการผูรับผิดชอบ
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หลักสูตรแทน ซึ่งในกรณีดังกลาวไมจัดวามีการลาออกของอาจารยประจำหลักสูตร 

หลักสูตรจึงมีอัตราการคงอยูของอาจารยเทากบัรอยละ 100 การคงอยูของอาจารย 

ความพึงพอใจของอาจารย 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตรพบวาอาจารยมีความพึง

พอใจตอหลักสูตรในภาพรวมอยูทีระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.77±0.43  คะแนน ซึ่ง

มากกวาปที ่ผานมา (4.69±0.47) โดยมีความพึงพอใจตอระบบการแตงตั ้งอาจารย

ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในระดับมากที่สุดเชนเดียวกับปที่ผานมา คะแนนเฉลี่ย 4.83±0.39 4.80±0.41 และ 

4.70±0.47 คะแนนตามลำดับ  

 

- วท.4.3.1-1 ไฟล 

excel ที่ไดจากกการ

ประเมินผาน google 

form หัวขอ “ผล

การสำรวจความพึง

พอใจของอาจารย

ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม  

ประจำปการศึกษา 

2564” 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีอัตราการคงอยูของอาจารยรอยละ 100 และมผีลประเมินความพึงพอใจตอระบบการแตงต้ังอาจารยประจำ

หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารยในระดับมากที่สุด และมากกวาป

ที่ผานมา  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ มีอัตราการคงอยูของอาจารยรอยละ 

100 และมผีลประเมินความพงึพอใจ

ของอาจารยในหลักสูตรในระดับมาก

ที่สุด และมากกวาปทีผ่านมา 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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……3….. ระดับ แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนยังไม

ครบทุกเรือ่ง 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

0020102 

คุณคาแหง 

ความงาม 

คุณธรรมและ

ความสุข 

1/2564 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4011102 

ฟสิกสทั่วไป 

1/2564 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4034610 

เทคโนโลยี 

การหมัก 

1/2564 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4061231 

การพัฒนา

ทักษะภาษา 

อังกฤษ

สำหรับงาน 

สิ่งแวดลอม 

1/2564 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4062301 

เศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอม 

1/2564 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4063411 

กฎหมายและ

นโยบาย

สิ่งแวดลอม 

1/2564 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
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4063422 

การประเมิน 

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

1/2564 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063704 

มลพิษทางน้ำ 

1/2564 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063704

เทคโนโลยีการ

บำบัดน้ำเสีย 

1/2564 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4063705 

เทคโนโลยีการ

ควบคุมมลพิษ

ทางเสยีงและ

การ

สั่นสะเทือน 

1/2564 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4064415 

การสำรวจ

ระยะไกลและ

ระบบ

สารสนเทศ

สิ่งแวดลอม 

1/2564 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4064701 

เทคโนโลยี

และการ 

จัดการของ

เสียอันตราย  

1/2564 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4064702 

การจัดการ

ระบบ และ 

ISO14001 ใน

อุตสาหกรรม 

1/2564 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
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4111101 

หลักสถิติ 

 

1/2564 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 

4062232  

ภาษาอังกฤษ

สำหรับ

สิ่งแวดลอม 

2/2564 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063415 

การติดตาม

ตรวจสอบ

คุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

2/2564 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063510 

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม 

2/2564 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063511 

การวิจัย

สิ่งแวดลอม 

2/2564 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 

4063521 

การเตรียม

ความพรอม

ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ

และสหกจิ

ศึกษา 

2/2564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4063702 

มลพิษทาง

อากาศและ

การควบคุม 

2/2564 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4064521 

การฝก

ประสบการณ

2/2564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
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วิชาชีพ

วิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

4092403 

แคลคูลสั 2 

2/2564 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 

4111101 

หลักสถิติ 

2/2564 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

4061231 การพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษสำหรบังาน 

สิ่งแวดลอม 

1/2564 4.58 - 

4062301 เศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอม 

1/2564 3.37 - 

4063411 กฎหมายและนโยบาย

สิ่งแวดลอม 

1/2564 3.59 - 

4063422 การประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1/2564 4.8 - 

4063704 มลพิษทางน้ำ 1/2564 4.98 - 

4063704เทคโนโลยีการบำบัด 

น้ำเสีย 

1/2564 4.03 - 
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4063705 เทคโนโลยีการควบคุม

มลพิษทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน 

1/2564 4.93 - 

4064701 เทคโนโลยีและการ 

จัดการของเสียอันตราย  

1/2564 4.01 - 

4064702 การจัดการระบบ และ 

ISO14001 ในอุตสาหกรรม 

1/2564 3.74 - 

4062232  ภาษาอังกฤษสำหรับ

สิ่งแวดลอม 

2/2564 5 - 

4063415 การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

2/2564 5 - 

4063510 จริยธรรมและธรรมา 

ภิบาลสิง่แวดลอม 

2/2564 4.01 - 

4063511 การวิจัยสิ่งแวดลอม 2/2564 5 - 

4063521 การเตรียมความพรอม

ฝกประสบการณวิชาชีพและ 

สหกจิศึกษา 

2/2564 4.6 - 

4063702 มลพิษทางอากาศและ

การควบคุม 

2/2564 5 - 

4064521 การฝกประสบการณ

วิชาชีพวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

2/2564 4.3 - 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม มีคาเฉลี่ยมากกวา 4 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาสวนใหญ มีวินัยในการเขาช้ัน

เรียน และรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย มีเพียงสวนนอยที่ขาดความ

รับผิดชอบ โดยเฉพาะงานกลุมให 

คะแนนจิตพิสัยตามความรับผิดชอบ 

ความรู นักศึกษาขาดทักษะบางอยางทีจ่ำเปน 

ตอการฝกประสบการณวิชาชีพ  

เตรียมความพรอมในรายวิชาเตรียม 
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ฝกประสบการณ และสอดสอดแทรก

ในรายวิชาตาง ๆ 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาขาดทักษะในการคิด วิเคราะห 

ประเมินผล  

เพิ่มกจิกรรมแบบ project 

base/problem base learning 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาสวนใหญขาดความมั่นใจในการ

แสดงความคิดเห็น ในสวนของทักษะ

ทางสงัคม มีการปรับตัวไดดี  

กระตุนใหแสดงความคิดเห็นใหมาก

ข้ึน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทตโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำนักงาน เชน Excell  

สอดสอดแทรกและใชภาษาอังกฤษ

ใหมากข้ึนในรายวิชาตาง ๆ รวมทัง้

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จำเปนใน

การทำงาน 
 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   ....-..... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  .....-.... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ ………………-………………………………………………………………………………. 

          สรปุผลการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ……………-…………………………………………… 

          หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ ไมมีอาจารยใหมในปการศึกษา 2564 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 

“มาตรฐานการดำเนินงานของ 

คณะกรรมการวิชาการและ

จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ครัง้ที่ 2” ในวันจันทร

ที่ 25 เมษายน 2565 รปูแบบ 

online 

2 0 ไดทราบขอมลูเรื่อง มาตรฐานการ

ดำเนินงานของ คณะกรรมการวิชาการและ

จริยธรรม เพือ่นำไปใชในการทำวิจัยและ

เผยแพรผลงานวิจัย 

การอบรมการเขียนรายงาน

ประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 

4 0 ไดประโยชนในการเขียนรายงานประเมิน

ตนเองระดับหลกัสูตร  
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พุธที่ 20 เมษายน 2565 ผาน

สื่ออิเล็คทรอนิกส 

โครงการอบรมการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและศักยภาพ  

การพัฒนาหลักสูตรสูความ 

เปนเลิศ วันที่ 7 กันยายน 2564 

ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 3 

อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ

เชิงบรูณาการ 

1 0 ไดประโยชนในการพัฒนา ปรับปรงุหลักสูตร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

พัฒนาทักษะ Soft Skills ดวย 

กระบวนการวิศวกรสงัคมเพื่อ

สรางแกนนำวิศวกรสงัคม (แม

ไก) สำหรับผูบริหาร อาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา” ในวัน

27- 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ 

หองประชุมใหญ ช้ัน 3 อาคาร 

ฝกประสบการณวิชาชีพเชิง

บูรณาการ 

2 0 ไดประโยชนในการพัฒนาทกัษะดานวิศวกร

สังคม 

สัมมนาวิชาการ ประเด็นการ

บริโภคอยางย่ังยืนและสังคม

คารบอนต่ำ วันที ่23 

พฤศจิกายน 2564 ในงาน

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 

2564 ในรูปแบบออนไลน 

1 0 ไดประโยชนทางวิชาการดานการบริโภค

อยางย่ังยืนและสงัคมคารบอนต่ำ นำมาใช

ในการสอนได 

. การประชุมสมัมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยดาน

การทองเที่ยวเพื่อขอรับทุนวิจัย

จากหนวยงาน ภายนอก" ใน

ระหวางวันที่ 17-18 พฤษภาคม 

2565 ณ หองประชุมสมัมนา 

ช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการรวม 

1 0 ไดรับทราบขอมลู เทคนิคการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยดานการทองเที่ยวเพื่อขอรบั

ทุนวิจัย 
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(อาคาร 27) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ถึง

รอบการปรับปรงุหลกัสตูรเพื่อใหมีความทันสมัย และมีศักยภาพสูมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความ

พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดเริ่มดำเนินการตาม กระบวนการของระบบและกลไกแนวคิด

ในการออกแบบหลักสูตร โดยนําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มาประเมินและใชเปนตนแบบในการปรับปรุงรวมกับการใชขอมูล

การออกแบบหลักสูตร และการกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

และมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม มาพิจารณาเพื่อ

ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุง โดยกําหนดสาระรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใหมีความ

สอดคลองกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 และ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเนนพัฒนาบัณฑิตทั้ง 3 ดาน ไดแก เปนผูมีความรูความสามารถรอบ

ดาน เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง รวมทั้งขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการประกอบวิชาชีพ พรอมแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน และ อาจารยประจาํหลักสูตร 

จํานวน 5 คน เพื่อกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงค สาระรายวิชา โครงสรางของหลักสูตร 

และทําการยกราง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ทำการกำหนด

กรอบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม พ.ศ. 2559   และจัดทำแผนการศึกษาใน แตละภาค

การศึกษา เพื่อใหนิสิตไดศึกษาตามแผนของทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และ วิชาเลือก

เสรี อยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันพิจารณาคำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัยและครอบคลุม

เนื้อหา ตลอดจน พิจารณาเพิ่มรายวิชาเอกเลือก และรวมกันพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู 

 

-วท.5.1.1-1

ภาคผนวก 7 

เอกสาร มคอ. 

2 หลักสูตร 

วท.บ. 

(วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม) 

หลักสูตร 

ปรับปรงุ พ.ศ. 

2560 

-วท.5.1.1-2 

หนังสือเชิญ

กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

วิพากษ

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

(curriculum mapping) ของแตละรายวิชา และแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอก

มหาวิทยาลัย ไดแก อาจารยและนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผูใชบัณฑิตที่สําเรจ็

การศึกษาจากสาขาวิชา และศิษยเกา โดยดําเนินการวิพากยหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โดยจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและคณะกรรมการดําเนินงาน

วิพากษหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื ่อนํา

ขอเสนอแนะ จากมติที่ประชุมไปปรับปรุง/พัฒนา และจัดทําหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 เสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและใหความเห็นชอบ 

กอนนําเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับรอง หลักสูตร ตามลําดับ  

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ ่งแวดลอม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับ 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร พ.ศ. 2554  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

- ประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง แนวทางการบร ิหารเกณฑมาตรฐานหลักส ูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   

- ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557 

- ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่องการกาํหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุม

การปลอย ของเสียมลพิษหรือสิ ่งใดๆ ที ่มีผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผู 

ควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับ ระบบ

ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 

      การดําเนินงานการออกแบบหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการใชขอมูลเพื่อ

ประกอบการปรับปรุง และจัดทําสาระรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก  ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัย 

เพื่อสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ดังน้ี       

- ขอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม จาก มหาวิทยาลัย

ภายในประเทศและตางประเทศที่จัดการเรียนการสอน       

- ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม        

- ขอมูลจากผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา 

- ขอมูลจากศิษยเกาที่ประกอบวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-วท.5.1.1-3 

การสำรวจ 

วิจัย และผล

ประเมิน

หลักสูตร 

-วท.5.1.1-4 

มคอ. 2 

หลักสูตร

วิทยาศาสตร
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

- ขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม จาก สภา

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม        

- ขอมูลผลสำรวจความตองการของตลาดแรงงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ 

ผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สะทอนจากผลการจัดประชุม  

วิพากยหลักสูตร การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาวิชาการ 

และสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี        

1. ไดพิจารณากลั ่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการ

ประชุมครั้งที่  4/2559  เมื่อวันที่  22 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 

2. ไดพิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 17 / 2559 เมื่อวันที่ 28  เดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

3. ไดพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั ่นกรอง

หลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

4. ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ.  2560 

         ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการกำหนดใหมีรายวิชาปฏิบัติการที่เรียนควบคูกับวิชา

บรรยายเพื่อชวยสรางทักษะการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรไดออกแบบรายวิชาที่มีเน้ือหา

ลึกมากขึ้น เพื่อเรียนตอยอดอยางตอเนื่อง เนื้อหาที่กำหนดแตละรายวิชาไมมีความซ้ำซอน และ

จัดแผนการเรียนใหเรียนตอเน่ืองกันเพื่อใหเน้ือหามีการเช่ือมโยงกัน นอกจากน้ียังมีรายวิชาที่เปน

หัวขอพิเศษ เพื่อใชสอนในหัวขอที่ทันสมัย ไดแก ในชั้นปที่ 3 ไดจัดรายวิชา4063511 การวิจัย

สิ่งแวดลอม 4064904 สัมมนาสิ่งแวดลอม และ 4063521 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ

วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสรางประสบการณการทำงานและการนำความรูทางสิ่งแวดลอม

ไปใช 

         จากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ระบุไว ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร นั้น ไดมีการ

กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) การประเมินผลการเรียนตามเกณฑที่กำหนด

ไวใน มคอ. 3 ของแตละรายวิชา เชน การจัดใหมีการสอบกลางภาค และปลายภาค ทั ้งใน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ทำการรวบรวมผลการเรียนเพื่อทำการสรปุผลการเรียนของนักศึกษาในแต

ละภาคการศึกษานำเสนอในการประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียน ปรึกษาหารือ

ปญหาที่เกิดข้ึน และนำผลการประชุมไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป มีการสรุปผล

การดำเนินการประจำป (มคอ.7) และวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไปซึ่งหลกัสูตร

ปรับปรุง คือ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2565 เริ่มดำเนินการ

ใชหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

บัณฑิต 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม

และ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

หลักสูตร

ปรับปรงุ 

2560 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

 

 

 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ 
- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม คือ หลักสูตรการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยไดเพิ่มรายวิชาที่มีความทนัสมัยและตรงกบัความตองการของผูใชบัณฑิต รวมถึง เพิม่รายวิชาทั้งหมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดเลือกเสรีใหมีความหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองความตองการของผูเรียนมากข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ หลักสูตรวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมไดปรบัปรุงหลกัสูตรเปนการ

จัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหทันสมัยและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนมาก

ข้ึน 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การกำหนดผูสอน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม มี

ระบบและ กลไกการกําหนดผูสอนดังน้ี       

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดตารางสอนในแตละภาคเรียน  

โดยพิจารณากำหนดผูสอน ตามความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ ประสบการณ

การสอน และงานวิจัยใหเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชาที่ไดรับมอบหมาย เพื่อจัดช่ัวโมง

สอนใหอาจารยผูสอนทั่วไปที่ไมใชผูบริหารมีช่ัวโมงสอนไมต่ำกวา 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

จากน้ันสงรายช่ือผูสอนไปยังสำนักสงเสริมวิชาการเพื่อดำเนินการจัดตารางการเรียน

การสอน  

2. หลกัสูตรกำหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มคีวามรูและประสบการณตรง

กับศาสตรสาขาของรายวิชาที่สอน เพือ่ใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพฒันามุมมอง

หรือความคิดจากผูสอนทีม่ีความรู ความเช่ียวชาญ นอกจากน้ีกรรมการหลักสูตรจะเชิญ

ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนวิทยากรเพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณตรง เชน รายวิชาการสมัมนาสิง่แวดลอมไดใหนักศึกษาไปรวมงานสัมมนา

ออนไลน เปนตน  

3.  มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยให

ทันสมัยในดานเน้ือหา กจิกรรมการเรียนทีพ่ัฒนาทกัษะ 5 ดาน การวัดและการ

ประเมินผลที่เหมาะสม 

 

-วท.5.2.1-1 ระเบียบ

วาระการประชุม 

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม ครั้งที ่

1/2564  

-วท.5.2.1-2 มคอ.3 

รายวิชาสัมมนา

สิ่งแวดลอม 

-วท.5.2.1-3 มคอ.3 

รายวิชาเทคโนโลยี

และการจัดการของ

เสียอันตราย 

-วท.5.2.1-4 มคอ. 3

รายวิชา มลพิษทาง
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. การกำกับใหอาจารยทกุคนตองมกีารทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก

รายวิชาแจกนักศึกษาและมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5. อาจารยประจำหลักสูตรมกีารประชุมเพื่อประเมินผลการกำหนดผูสอนตาม

กระบวนการที่ใช โดยใชขอมูลผลการประเมินอาจารยผูสอนของนักศึกษาผานระบบ

บรหิารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอบถามจากผูทีเ่กี่ยวของ และพิจารณา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อหาขอสรปุ และนำผลที่ไดไปใชในปการศึกษาถัดไป    

      ในปการศึกษา 2564 มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษควบคูไปกับเน้ือหาในรายวิชา 

เชน รายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตรายและ รายวิชามลพิษทางอากาศ

และการควบคุม ใหนักศึกษานำเสนอโครงการเปนภาษาอังกฤษ 

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

และการจัดการเรียนการสอน 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มี

ระบบและ กลไกการจัดการเรียนการสอน และการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. หลักสูตรและคณะฯ มีกลไกกำหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 

กอนวันเปดเรียน โดยมีอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาเปนผูดูแลและตรวจสอบ 

2. กรรมการบรหิารหลกัสูตรกำกบัใหผูสอนจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภายในกรอบ

เวลาที่คณะฯ กำหนด โดยช้ีแจงผานการประชุมสาขาเพื่อนำผลที่ไดไปปรบัปรุง

กระบวนการในปถัดไป 

3. หลักสูตรมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและเลขานุการในการ

ติดตาม (มคอ. 3 และ มคอ.4) สงในระบบออนไลนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย และ

แจกใหกบันักศึกษาในแตละหมูเรียนในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียนโดยจะติดตาม

กอนถึงเวลาเปดภาคเรียนหน่ึงสปัดาห โดย  

-มีการกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ active learning, project 

based learning, research based learning โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

-มีการสงเสรมิการเรียนรูดานวิชาการแกนักศึกษาดวยสือ่เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ไดแก 

เฟซบุค ไลน e-learning ฯ โดยอาจารยผูสอนระบุรายละเอยีดของกิจกรรม การสอนไว

ใน มคอ.3 

4. หากอาจารยผูสอนไมสงหลักสูตรจะทำบันทกึแจงคณะเพือ่ดำเนินการตอไป 

5. อาจารยประจำหลักสูตรมกีารประชุมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ การจัดการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564    เพื่อประเมินผลการ

สอนและพิจารณาประสทิธิภาพของกระบวนการเพื่อหาขอสรุป และนำผลที่ไดไปปรับ

ใชในปการศึกษาถัดไป 

อากาศและการ

ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

-วท.5.2.1-5 รายงาน

ผลทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิการ

จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม ประจำป

การศึกษา 2564 

-วท. 5.2.1-6  

มคอ. 3  

รายวิชาการวิจัย

สิ่งแวดลอม 

-วท. 5.2.1-7  

คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงานปจฉิม

นิเทศนักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม มกีารจัดการเรียนการสอนที่มี

การบรูณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสงัคม และการทำนุบำรงุศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมกีารประชุมเพื่อวางแผน เสนอแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. นำเสนอผลการประชุมอาจารยประจำหลักสูตร ในการประชุมอาจารยประจำ

หลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชา โดยพิจารณาจากสาระรายวิชา งานวิจัย และความ

เช่ียวชาญ/ประสบการณผูสอน 

3. มอบหมายอาจารยผูสอนทีร่ับผิดชอบดำเนินการ สำรวจความตองการของ

ผูรบับริการ ประเมินผลการบรูณาการและการนำไปใชประโยชน 

4. อาจารยประจำหลักสูตรประชุมเพื่อติดตามสรปุผลการบรูณาการ เพือ่หาแนวทาง

ปรับปรงุ/พฒันาตอไป 

          ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการกับการ

วิจัย ในรายวิชา  การวิจัยทางสิ่งแวดลอม ไดแบงกลุมนักศึกษาช้ันปที่ 3 มอบหมาย

กิจกรรม วิเคราะหขอมูลปรมิาณขยะพวงหรีดจากวัดพระศรมีหาธาตุฯ  โดยใหคิดที่มา

ความสำคัญของปญหา ออกแบบการทดลอง ศึกษาตัวแปร และวิเคราะหขยะพวงหรีด 

อภิปรายสรุปผล และจัดทำเลมรายงาน โดยมีอาจารยเปนผูควบคุมดูแล อยางไรก็ตาม

จากสถานการณโควิด 19 ทำใหนักศึกษาตองทำการคนขอมลูจากทางอินเทอเน็ตเทาน้ัน 

ไมสามารถลงพื้นที่จริงได 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีแผนงานดานบูรณาการการ

บริการวิชาการตอสังคมกับการเรียนการสอน และเสริมสรางทักษะ และการนำความรู

ทางสิ ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชน ดวยเหตุผลที ่จะพัฒนาคุณภาพบัณทิตของ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไดรับประสบการณตรงใหมากที่สุด 

ไดแก การจัดงานสัมมนา ในรายวิชาสัมมนาทางสิ่งแวดลอมโดยนักศึกษาจะไดรูจักต้ังแต 

ฐานขอมูลที่ใชคนหา วิธีการใชคำสำคัญในการ คนหา และตามดวยการอานบทความ

ทางการวิจัยตามหัวขอที่ตนเองสนใจ จากน้ันก็จะเปน การนำเสนอผลงานที่ตนเองไดไป

ศึกษามา โดยนักศึกษาตองสามารถเชื่อมโยงหลักการ จากการเรียนเขากับผลที่ไดจาก

การวิจัยได นำมาซึ่งการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายในช้ันเรียน ระหวาง

อาจารยและพี่ๆ ผูเขารวมฟงสัมมนา ทำใหนักศึกษาเห็นภาพของการนำเอาหลักการ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากการเรียนรูไปสูการทำงานจริงไดมากขึ้น กอใหเกิดทักษะกระบวนการวจิัยจากการ

เรียนรูไดเปนอยางดี รวมทั้งมีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเปน

กิจกรรมงานวันปจฉิม  โดยนักศึกษาช้ันปที่ 4 และอาจารยเขารวมกิจกรรม  

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ - มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

 

- วท.5.3.1-1 

มคอ. 2 หลักสูตร

วิทยาศาสตร
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อกำหนดเกณฑการประเมนิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และแจงเกณฑการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกับอาจารยผูสอนแตละรายวิชา (หลักฐาน วท.

5.3.1-1)  

2. อาจารยผูสอนกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชา โดย

ระบุไวใน มคอ.3/มคอ.4 และแจงใหนักศึกษาทราบในสปัดาหแรกของการเปดภาคเรียน โดย

ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกำหนดกติกาการเขาเรียน เกณฑการประเมินการทำงานกลุม 

งานเด่ียว การเก็บคะแนนงานตาง ๆ  การสอบกลางภาคและปลายภาค (หลักฐาน วท.5.3.1-

2) 

3. มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑการตัดเกรดในแตละรายวิชาเปนคะแนน 3 ดาน ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม คะแนนระหวางภาค และคะแนนปลายภาค โดยอาจารยผูสอนในแตละ
รายวิชาจะเปนคนกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละองคประกอบตามความเหมาะสม  
4.จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงทุกรายวิชา โดยการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการสอบ 

     โดยในปการศึกษา 2564 หลักสูตรใชการประเมินตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของ มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง 2560 สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 - 

4  

     

โดยสรปุผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาช้ันปที่ 3 ผลลัพธการเรียนรูจะเนนที่ไปที่วิชาเฉพาะ

ดาน ที่จะตองนำไปใชในการประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม รวมถึงการทำงาน

วิจัยดานสิ่งแวดลอม การสัมมนาวิชาการดานสิ่งแวดลอม ลำหรบันักศึกษาช้ันปที่ 4 จะเนน

ทักษะ เตรียมความพรอมเพื่อออกฝกประสบการณวิชาชีพ และปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ  

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง 

2560 หมวดที่ 4 

 

- วท.5.3.1-2 

มคอ.3/มคอ.4 ป

การศึกษา 2564 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ดังน้ี 
1. กำหนดใหมีการพิจารณาผลการเรียนในแตละรายวิชารวมกันของอาจารยประจำหลกัสตูร 
โดยเชิญอาจารยที่สังกัดหลักสูตรอื่นในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน เขารวมเปนคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู โดยมารวมใหขอมูลเพื ่อตรวจสอบเครื่องมือที ่ใชในการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษาและปองกันขอผิดพลาดของผลการเรียนกอนการสงเกรดอยางเปน
ทางการของอาจารยผูสอน (หลักฐาน วท.5.3.1-3) 

 

- วท.5.3.1-3 

รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู ปการศึกษา 

2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

2. อาจารยผูสอนสงเกรดในระบบออนไลนและระบบเอกสารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยนักศึกษาสามารถเขาดูเกรดของตนเองไดหลังจากที่ไดทำการประเมินผลการ
สอนของอาจารยเปนที่เรียบรอยแลว 
3. ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในผลการเรียนของตนเอง อาจารยผูสอนตองชี้แจงขอมูล
หลักฐานซึ่งเปนที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดและการกระจายของเกรดใหนักศึกษา
ทราบอยางชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

หลักสูตรไดดำเนินการกำกับการประเมิน ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอนนำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนในแตละรายวิชา

มาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงานภาคสนามตาม

แบบ มคอ.5/มคอ.6 และสงในระบบออนไลนตามกำหนดของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน วท.

5.3.1-4) 

2. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำป

การศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 (หลักฐาน วท.5.3.1-5) 

     ผลการดำเนินงานการประเมินผู  เร ียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2564 มี ดังน้ี 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีการประเมินกระบวนการดานการ

ประเมินผูเรียน พบวา 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม จัดประชุมพิจารณาผลการเรยีนในแตละ

รายวิชารวมกันของอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการภายใน ในการประชุมทวน

สอบผลสัมฤทธิ ์เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอนใหกับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2564 จำนวน 5 รายวิชา จากรายวิชาที่เปดสอนจำนวน 13 รายวิชา คิดเปนรอย

ละ 38.46 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

จำนวน 3 รายวิชา จากที่เปดสอนทั้งหมด 8 รายวิชาคิดเปนรอยละ 37.5   

       โดยคณะกรรมการทวนสอบฯไดดำเนินการสรุปผลใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
กรรมการประจำหลักสูตร (หลักฐาน วท.5.3.1-6) โดยผลการทวนสอบ ไดนำมาปรับปรุงใน
รายวิชาตาง ๆ เชน รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ทำการปรับปรุงดวยการใหเพิ่มงาน 
เพื่อเพิ่มคะแนนเก็บใหมากข้ึน 
2) อาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สงเกรดในระบบออนไลนและ
ระบบเอกสารทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประธานหลักสูตรกำกับติดตาม สง
ขอมูลแจงเตือนในระบบไลนกลุม  

 

- วท.5.3.1-4  

มคอ.5/มคอ.6  

ปการศึกษา 2564 

 

- วท.5.3.1-5  

มคอ.7 ปการศึกษา 

2564 

 

- วท.5.3.1-6 

รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู ปการศึกษา 

2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3) นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยดวยตนเอง โดยเฉพาะวิชาหมวดการศึกษา
ทั่วไป ที่ทำการสอบปลายภาคในระบบคอมพิวเตอร และใหนักศึกษาประเมินผลการสอน
ของผูสอนกอนจะสงขอสอบ สวนในรายวิชาอื่น ๆ  นักศึกษาตองทำการประเมินผูสอนกอน
จะเขาไปดูผลการเรียนของตนเอง  

4) หลักสูตร กำกับ ติดตามใหอาจารยผู สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม สงรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงานภาคสนาม

ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ในระบบออนไลนทันตามกำหนดของมหาวิทยาลัย 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร พรอมขอเสนอแนะ แกไข

ปรับปรุงตาง ๆ แลวจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในปการศึกษา 2564 ใน

ระบบออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม มีการนำระบบและกลไกใน

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ มีการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

และกำกบัการประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินหลกัสูตร ไป

3  คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ดำเนินการ และมีการประเมิน 

ปรับปรงุ/พฒันากระบวนการ 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ เปนไปตามการประเมินตนเอง ……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน 

เทากับ 0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 
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มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 

1.อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมประจำภาค

การศึกษาเพื่อติดตาม ทบทวนและ

วางแผนการดำเนินงานหลักสูตร  

(หลกัฐาน วท.5.4.1-1) 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตร 

ผาน 

 ไมผาน 
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม หลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 

2560 มีรายละเอียดของหลักสูตรที่

สอดคลองกบั 

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558   

-มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 

      หลักสูตรฯ ไดรับการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

(หลกัฐาน วท.5.4.1-2) 

เลมหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

หลักสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 

2560 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ราชภัฏพระนคร ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

อาจารยผูสอนจัดทำรายละเอียด

รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 

4 กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา ครบทกุรายวิชา  

(หลกัฐาน วท.5.4.1-3) 

มคอ. 3 และ มคอ. 4  

ปการศึกษา 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

อาจารยผูสอนจัดทำรายละเอียด

รายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ 

6 ภายใน   30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา ครบทกุรายวิชา  

(หลกัฐาน วท.5.4.1-4) 

มคอ. 5 และ มคอ. 6  

ปการศึกษา 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

อาจารยประจำหลักสูตร มสีวนรวม

ในการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

(หลกัฐาน วท.5.4.1-5)

มคอ.7 ปการศึกษา 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่

เปดสอนโดยสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม ภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564

จำนวน 5 รายวิชา จากรายวิชาที่เปด

สอนจำนวน 13 รายวิชา คิดเปนรอย

ละ 38.46 และภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2564 มีการทวนสอบ

(หลกัฐาน วท.5.4.1-6) 

รายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ป

การศึกษา 2564    
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จำนวน 3 

รายวิชา จากที่เปดสอนทัง้หมด 8 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 37.5   

 ผาน 

 ไมผาน 
7.มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

หลักสูตรมีการพัฒนา ปรับปรงุการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน และการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่

รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา 

(หลกัฐาน วท.5.4.1-7)

มคอ.7 ปการศึกษา 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
8.อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรับ

การปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

อาจารยใหมไดรบัการปฐมนิเทศ  

 ผาน 

 ไมผาน 
9.ประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 
 

(หลกัฐาน วท.5.4.1-9) 

คำสั่งไปราชการ/วุฒบิัตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน(ถามี) ไดรบัการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมไมมบีุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 

4.4  

(หลกัฐาน วท.5.4.1-11) 

ผลประเมินความพงึพอใจ

ของนักศึกษาปสุดทาย ที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
12.ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหมมีคาเฉลี่ย 4.34  

(หลกัฐาน วท.5.4.1-12) 

ผลประเมินความพงึพอใจ

ของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอ

บัณฑิตใหม 

คารอยละผลการดำเนินงาน = รอยละ 100 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 80  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

มีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ …100…  เปนไปตามการประเมินตนเอง ……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร

เรียนระดับช้ันปที่ 1 ไมถึง 10 

คน  

ไมสามารถเปดการเรียนการสอนได  

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรงุหลักสูตรเปนหลกัสูตร

การจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ

หลักสูตรเพื่อใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม มีระบบกลไกสิ่งสนับสนนุการ

เร ียนร ู  โดยการดำเนินงานภายใตการมีส วนร วมระหวางหลักส ูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

การสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอนเพื่อเปนงบประมาณในการจัดซื้อและ

ซอมบำรุงวัสดุและอุปกรณในหองเรียนและหองปฏิบัติการ และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

วิทยาศาสตรที่จำเปน นำเสนอคณะเพื่อรวบรวมและพิจารณากลั่นกรอง กอนนำสงกอง

นโยบายและแผนเพื่อดำเนินการตอไป 

2. จัดตารางเรียนที่มีช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติการ ตามแผนการเรียนที่กำหนดไว 

ซึ่งสำนักสงเสริมวิชาการฯ จะทำหนาที่เปนผูประสานงานหลัก โดยหลักสูตรจะระบุ

หองเรียนและหองปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของแต

ละรายวิชา 

3. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการมงีบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสอืและตำรา

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศสำหรับใหบริการแกนักศึกษาในสวนของหองสมุด 

โดยอาจารยประจำหลักสูตรจะชวยกันพจิารณาในการเลือกซื้อตามความจำเปน รวมทัง้

การจัดเตรียมระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควา

ดวยตนเองจากขอมูลขาวสารทัง้ในและตางประเทศ 

 

 

 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ ่งแวดลอม ได

ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสำหรับนักศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 

1. หลักสูตรฯไดรับอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อและซอม

บำรุงวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน คือ โครงการ “จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนรู 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม” เปนจำนวนเงิน 15,000 บาท  

2. มีครุภัณฑวิทยาศาสตรที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เปนผูดูแล

รับผิดชอบ จำนวน 10 รายการ ไดแก 1) เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ำหลายตัวแปรแบบ

พกพา จำนวน 3 เครื ่อง 2) เครื ่องวิเคราะห COD จำนวน 1 เครื ่อง 3) เครื ่องเก็บ

ตัวอยางฝุนรวม จำนวน 1 เครื่อง 4) เครื่องวัดเสียง จำนวน 3 เครื่อง 5) เครื่องชั่ง 4 
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ตำแหนง จำนวน 1 เครื่อง 6) ปมสุญญากาศ จำนวน 1 ตัว 7) ชุดดูดจายสารละลาย 

จำนวน 2 ชุด 8) เครื่องกวนสารพรอมใหความรอน จำนวน 3 เครื่อง โดยในครุภัณฑ

ทั้งหมด มีจำนวน 2 รายการ 9) เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 10) 

เครื ่องวัดแรงตึงผิวของสารละลาย จำนวน 1 รายการ โดยครุภัณฑที ่เสนอใหต้ัง

งบประมาณจัดซื้อดังกลาวไดจากการสำรวจความตองการของอาจารยในหลักสูตร 

3. มีหองเรียนทีส่าขาวิชาเปนผูดูแลรับผิดชอบ จำนวน 2 หอง ไดแก อาคาร 60 หอง 

60303 และ 60304 ทั้งน้ี ในสวนของโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค และไมโครโฟน 

คณะฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบ  

4. มีหนังสือและตำราทั ้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับศาสตรใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มีบางสวนที่ดำเนินการจัดซื้อโดยใชงบประมาณกลางของมหาวิทยาลัย ในปการศกึษา 

2564 

5. มีคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายสำหรับ

บริการนักศึกษาของสาขาวิชา โดยมีพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถเขาถึงบริการดังกลาวไดใน

บริเวณอาคารเรียนซึ่งสามารถใชในการติดตอผานเครือขายสังคมออนไลน ไดแก เฟซ

บุคและไลนกลุ มของสาขาวิชา สำหรับการแลกเปลี ่ยนความรู ระหวางอาจารยและ

นักศึกษาอีกดวย 

6. มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรมกูเกิลคลาสรูมในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 

 

กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีการประเมินกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควบคูไปกับการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที ่มีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยจากการ

สำรวจความพึงพอใจในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2564 (หลักฐานวท.

6.1.1-2) พบวา คะแนนการประเมินในปการศึกษา 2564 สูงกวาคะแนนประเมินจากป

การศึกษา 2563 ในทุกประเด็น ซึ่งผลการประเมินเหน็ไดชัดวามีการเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน

ในป 2564 ดังแสดงในตาราง 

ประเด็น 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

  Avg. SD Avg. SD Avg. SD 

1. สาขาฯจัดเตรียม อาคารเรียน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ บริการ 3.95 0.89 3.59 0.96 4.38 0.77 

- วท.6.1.1 ไฟล 

excel ที่ไดจากกการ

ประเมินผาน 

google form หัวขอ 

“ความพึงพอใจใน

ดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม” 
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คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง ใหมีความพรอมตอ

การจัดการศึกษา 

2. สาขาฯมีทรัพยากรที่เอ้ือตอการ

เรียนรู เชน อุปกรณ ตำรา หนังสือ 

แหลงเรียนรู ฐานขอมูล ความ

เหมาะสมตอการจัดการการศึกษา 3.70 0.80 3.82 0.80 4.54 0.66 

3. สาขาฯมีเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรที่ทันสมัย และ

เพียงพอตอการเรียนการสอนใน

วิชาปฏิบัติการ 3.85 0.81 3.64 0.79 4.15 0.55 

4. สาขาฯมีการดูแล รักษา

สภาพแวดลอม และทรัพยากรที่

เอ้ือตอการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 3.90 0.85 3.91 0.81 4.46 0.66 

5. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนของสาขาฯ มีความ

เหมาะสมกับยุคสมัย 4.05 0.76 3.82 0.96 4.46 0.78 

6. การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับ

นักศึกษาและอาจารยไดพบปะ 

สังสรรคแลกเปล่ียนสนทนา หรือ

ทำงานรวมกัน 3.80 0.89 4.05 0.79 4.38 0.65  
 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีความพรอมของสิง่สนับสนุนการเรียนรูในดานอุปกรณ เทคโนโลยี และการใหบรกิาร เชน หองสมุด การ
บริการสารสนเทศ Wifi เปนตน ตลอดจนการซอมบำรุงวัสดุและอุปกรณ และมีผลการประเมินความพึงพอใจสงู
กวาปที่ผานมาในทุกประเด็น 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ในดานอุปกรณ เทคโนโลยี และการ

ใหบริการ และมีผลการประเมินความพงึ

พอใจสูงกวาปที่ผานมาในทุกประเด็น 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผล

การประเมินยังไมตอเน่ือง ถึง 3 ป และ

ไมดีข้ึนทุกประเด็น 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ 2 มีนาคม 2565 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-เพิ่มการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษเฉพาะดาน 

สิ่งแวดลอม รวมทัง้ภาษาอังกฤษที่ใชในการสือ่สาร 

- จัดใหมีการอบรมการประยุกตใชในโปรแกรม 

Microsoft Office เชน Microsoft Excell 

-สอนสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ใหมากข้ึน 

- โปรแกรม Microsoft Office เชน Microsoft 

Excell สอนในรายวิชาการเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษา 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

  สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตองใชในการ

ประกอบอาชีพในรายวิชาการเตรยีมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 
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ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- ควรเพิ่มเติมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

- การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรทีจ่ำเปนตอการปฏิบัติงาน 

- เห็นดวยกับขอเสนอแนะ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- หลักสูตรมีการเพิม่รายวิชาเฉพาะดานสิ่งแวดลอมตาม มคอ. 1  และรายวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับงาน

สิ่งแวดลอมอีก 2 รายวิชา รวมถึงสอนสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรลดลง ไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา และไมสามารถเปดทำการเรียนการ

สอนในระดับช้ันปที่ 1 ได สงผลกระทบเรื่องภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตร รวมถึงงบประมาณที่หลักสูตร

ไดรับลดลงตามไปดวย ทำใหการดำเนินโครงการ กิจกรรมบางอยางไมสามารถดำเนินการได 
 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

จำนวนนักศึกษาที่เลือกมาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอมลดลงมาก ซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากอัตราการเกิดทีล่ดลง และมหาวิทยาลัยขนาดใหญของรัฐเปดรับนักศึกษาหลักสูตรเดียวกันเปนจำนวน

มากและรับหลายรอบ 

 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถ

ดำเนินการไดสำเร็จ 

การพัฒนาและสงเสริมทกัษะ

การเรียนรูจากประสบการณจริง

ดวยตนเองนอกหองเรียน 

กันยายน 2564 อ.ดร.ธัชชา รัมมะศักด์ิ ไมไดดำเนินการ เน่ืองจากมี

สถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 หนวยงาน  

ตาง ๆ ไมอนุญาตใหเขา

ศึกษาดูงาน 
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การฝกประสบการณวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ลดา มัทธุรศ 100% 

การสมัมนาวิชาการดาน

สิ่งแวดลอม 

มีนาคม 2564 ผศ.ดร.หัทญา เนตยารักษ 100% 

 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

 เน่ืองจากในป 2564 มีการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหหนวยงานตาง ๆ ไมอนุญาตใหนักศึกษาขา

ศึกษาดูงาน 
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสูตร )จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ(  

 ยังไมถึงวงรอบของการปรับปรงุหลักสูตร โดยจะทำการปรบัปรงุหลกัสูตรในปการศึกษาตอไป เปน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ . 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

   - 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มกีารจัดอบรม สมัมนาวิชาการ เพื่อ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 
 

 

 

 

 

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนรู สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารักษ 

สัมมนาวิชาการดานสิ่งแวดลอม มีนาคม 2565 ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารักษ 

กิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

มีนาคม 2565 ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารักษ 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ในรอบปการศึกษา 2564 เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ผาน  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

4 4.34 4.34 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 รอยละ 80 5 5 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ 3 3 3 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 3 3 

คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 3 3 

 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

I 5 ระดับ 3 4 4 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I  3 5 5 

คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 
รอยละ 80 

5 ……5….. คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 
รอยละ 60 

5 …5…….. คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

รอยละ 56 5 …5…….. คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย I 5 ระดับ 3 4 3 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 4 4 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 3 3 3 

 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 3 3 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 รอยละ 80 5 5 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 3 4 3 

คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้    50.34/13 

=3.87 คะแนน 

48.34/13 

3.72 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรได 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 4 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     3.72 ระดับคุณภาพดี 

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอมมีการกำกับมาตรฐานของหลกัสูตร ระดับปรญิญาตรี ตาม

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ผานเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรจำนวน 5 ขอ คือ 

1. จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน  

5. การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดน 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ และบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได 

งานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป มีผลการดำเนินงานดีมาก  
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. - 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. จำนวนนักศึกษาแรกเขา ไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา มีจำนวนไมถึง 10 คน ทำใหไมสามารถเปด 

ทำการเรียนการสอนได ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความนาสนใจทันตอสถานการณในปจจุบัน 

2. ควรมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกช้ันป 

 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงทางวิชาการเกินเกณฑมาตรฐาน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอยางตอเน่ืองผานเกณฑมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. สงเสริม และพัฒนาอาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการสูงข้ึนและมากข้ึน รวมทั้งควรมีการสงเสริม 

พัฒนาอาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 

 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีการดำเนินงานดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในดานอุปกรณ 

เทคโนโลยี และการใหบริการ และมีผลการประเมินความพึงพอใจสูงกวาปที่ผานมาในทุกประเด็น 
 

ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

 

1. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

         (........ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารกัษ...) 

 
 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

         (............ผศ.ดร.ลดา  มัทธุรศ.....) 
 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

      (..............ผศ.สายพิณ  แกวชินดวง..............) 
 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

      (.................อ.ดร.อภิรดี  สุขมลิินท.............) 

 
 

5. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

      (………………อ.ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ…….) 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

                                                                                     (......ผศ.ดร.หัทญา  เนตยารักษ...)                                                                          
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