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คำนำ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2561 เพื ่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั ่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด สาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปี

การศึกษา 2563 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซึ่ง

จะนำไปส ู ่การพัฒนาปร ับปร ุงหล ักส ูตร ตามเกณฑ์การประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ซึ่งดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQF; Thailand Qualifications Framework) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  เพื่อผลิตสินค้าเกษตรประเภท
สัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ สามารถสร้างรายได้ และสร้างโอกาสประกอบอาชีพ
ในภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจส่วนตัว หลักสูตรนี ้ได้จ ัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติจำนวน 4 ชั้นปี รวมจำนวน 21 
คน มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน และปริญญาโท 3 คน มีตำแหน่งทาง
วิชาการ 3 คน (ระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) โดยทุกคนมีคุณวุฒิ
ตรง และสัมพันธ์ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การกำกับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา [ไม่ขอรับการประเมิน ในตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา เนื่องจากจำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีน้อยติดต่อกัน 3 ปี (2560-2562)  จึงงดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563]  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับคุณภาพดี โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความ
โดดเด่นในองค์ประกอบที่ 2 และ 4 (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์) เนื่องจากมีผลการดำเนินงาน มีระดับ
คุณภาพดีมาก กล่าวคือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในตัวบัณฑิตสูง และองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที ่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก (40%) ตำแหน่งทางวิชาการ (60%) และผลงานวิชาการ (60%) ผลประเมินใน
ภาพรวม 5 คะแนน คุณภาพดีมาก 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ยกเลิก
การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
[การขอปิดหลักสูตรเป็นผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2562] เพื่อปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
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วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี 
คะแนน

ประเมินเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 - ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2  2 4.44 ดีมาก 

2.1  4.82 ดีมาก 

2.2  4.05 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  2 4.00 ดี 

3.1  (ไม่รับการประเมิน)  - - 

3.2  4.00 ดี 

3.3  4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4  3 3.67 ดี 

4.1  3.00 ปานกลาง 

4.2  5.00 ดีมาก 

4.2.1  5.00 ดีมาก 

4.2.2  5.00 ดีมาก 

4.2.3  5.00 ดีมาก 

4.3  3.00 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5  4 4.00 ดี 

5.1  4.00 ดี 

5.2  4.00 ดี 

5.3  3.00 ปานกลาง 

5.4  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6 )  12 3.99 ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 1. บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตได้ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (4.82 
คะแนน) แนวทางเสริมจุดเด่นควรหาวิธีการให้บัณฑิตทำงานตรงสาขามากขึ้น 
 2. นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จ
การศึกษา 100% ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤต และมีนักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา 50% 
 3. อาจารย์มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณวุฒิปริญญาเอก (40%) ตำแหน่งทางวิชาการ (60%) และมี
ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสูง (60%) 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 1. ไม่มีเวทีให้น ักศึกษาได้จ ัดการแข่งขันหรือแสดงศักยภาพในระดับชาติ เนื ่องจาก  
ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโนน่า (โควิด-19)  ควรปรับปรุง 
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมการแข่งขันศักยภาพในระดับชาติในรูปแบบออนไลน์ 
 2. การคงอยู่ของอาจารย์ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตร  
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25511641102427 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science Program in Aquaculture 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เปิด
สอนครั ้งแรกในปีการศึกษา 2526 ซ ึ ่งสมัยน ั ้นย ังเป ็นว ิทยาล ัยครูสงขลาโดยได ้ร ่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
จำนวน 3 รุ่น ก็สิ้นสุดโครงการ (วิทยาลัยครูสงขลาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ในปี 2535) 
วิชาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเพียงวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร และ
วิชาเอกอ่ืน ๆ ในสถาบันราชภัฏสงขลา แต่ด้วยจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ที่เอ้ืออำนวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำเป็นอย่างยิ่ง สถาบันราชภัฏสงขลาจึงได้เปิดสอนหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นอีกครั้งในปี
การศึกษา 2540 เพื่อผลิตนักศึกษาในระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
สังกัดภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมจนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 คณะ
เกษตรและอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการบริหารงานวิชาการ
แบบโปรแกรมวิชาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2543 เป็นต้นมา โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำได้เปิดสอนหลักสูตรการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำระดับอนุปริญญาเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2540–2543  และได้เปิดเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2544 โดยใช้
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 เมื่อปีงบประมาณ 2545-2546 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันราชภัฏสงขลา
ได้รับมอบหมายจากสำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏให้เป็นศูนย์เครือข่ายใน
การจัดทำมาตรฐานโปรแกรมวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
โปรแกรมวิชา และการพัฒนาโปรแกรมวิชาเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการจัดประชุม
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ปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนโปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสงขลาพาเลซ 
สถาบันราชภัฏสงขลา และครั้งที่ 2 วันที่ 4-8 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงแรมศรีราช
ภัฏภูเก็ตสถาบันราชภัฏภูเก็ต 
 ปีการศึกษา 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในสังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนั้นโปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 ปีการศึกษา 2549 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำ คร ั ้ งท ี ่  1 ตามโครงการปร ับปร ุงหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้เข้าประชุมจะเป็นตัวแทนภาครัฐบาล เอกชน เกษตรกร 
และศิษย์เก่า และจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2 เมษายน 2550 และได้รับ
อนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551) นำมาใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2551-2554  

 ปีการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 2552 และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม เป็นการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาในการประชุมครั ้ง 4/2554 วันที ่ 10 กันยายน 2554 ได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) นำมาใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2555-2559 

 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 3 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรใ น
อนาคต  มีการยกร่างหลักสูตร มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีการพิจารณาหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการบริหารคณะ ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรโดย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2559  และ
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 นำมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน 

 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์
การจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และประกาศที่เก่ียวข้อง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นการบริหารงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
ส ัตว ์น ้ำ จ ึงส ังก ัดภายใต ้การบร ิหารงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้ดูแลประสานงาน 

 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 5 คน ซึ่งจำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำน้อยมาอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2560-2562) ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ในวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการ เกษตร มีนโยบายให้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตของคณะทั้งหมด โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกันเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
ของประเทศในการพัฒนากำลังคนใน 7 สาขาอาชีพรองรับอุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) คือสาขา
อาชีพอาหารและเกษตร ซึ ่งเป็น 1 ใน 7 สาขาอาชีพ ดังนั ้นจึงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ขอยกเลิกการปิดหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือไป
ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกันกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกิดเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย
เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้การยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และการเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 8/2563   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
  

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 

- มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 
คน ซึ ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา 
(สกอ.) คณะกรรมการประเมินพิจารณาเห็นว่า 
หลักสูตรฯ ได้มีกระบวน การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

แต่หลักสูตรยังไม่สามารถรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ 
ด ังน ั ้น หล ักส ูตรควรมีการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบสูตรให้ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ยกเลิก
การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เพื ่อปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกับ
หล ั กส ู ตรว ิ ทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช า
เกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เกิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลย ีการเกษตรและอาหาร หล ักส ูตร
ปร ับปร ุง พ.ศ. 2564 โดยเป ิดร ับน ักศ ึกษาปี
การศึกษา 2564 

ดังนั ้นเพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในประเด็นจำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 
คนหลักสูตรจึงพิจารณาอาจารย์ที ่มีคุณสมบัติ
สัมพันธ์กับหลักสูตร มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ครบ 5 คน และดำเนินการจัดทำเอกสาร 
สมอ.08  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวาระการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 

องค์ประกอบที่ 3 

- อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

หลักสูตรคอยกำกับ ติดตามให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาติด E และ W 
อ ี กท ั ้ ง ผ ู ้ ท ี ่ ไ ม ่ ผ ่ า นการทดสอบมาตร ฐ าน
ภาษาอ ังกฤษ และคอมพิวเตอร ์  และช ั ่วโมง
กิจกรรมไม่ครบ เพื่อนำมาวางแผนการเรียน และ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

วางแผนการทำกิจกรรม อีกทั้งมีการติวให้เพื่อน 
และให้รุ ่นน้องในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่
มีนักศึกษาติดวิกฤต และพบว่ามีอัตราการคงอยู่พ่ิ
มขึ ้น และนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 สำเร็จการศึกษา 
100% 

องค์ประกอบที่ 4 

- อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีมาตร ฐานที่

สูงขึ้น 

 

ปีการศ ึกษา 2563 ผลงานว ิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีทั้งในรูปแบบของ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประช ุมว ิ ชาการระด ับชาต ิ  และต ีพ ิมพ ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 

- หลักสูตรควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาพ้ืนฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการ

นำไปใช้ในสาขาวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน
ของหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั ้งหมด 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาเกษตรศาสตร ์ และ
หล ั กส ู ตรว ิ ทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกิดเป็น
หล ั กส ู ตรว ิ ทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช า
เทคโนโลย ีการเกษตรและอาหาร หล ักส ูตร
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ปรับปร ุง พ.ศ. 2564 โดยเป ิดร ับน ักศ ึกษาปี
การศึกษา 2564 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ มา
ว ิพากษ์หล ักส ูตร ในว ันท ี ่  5 ต ุลาคม 2563 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะใน
รายว ิชาแกนว ิทยาศาสตร ์ควรม ีสาระสำคัญ
เฉพาะที่เป็นพื ้นฐานในการปฏิบัติงานทางด้าน
การเกษตรและอาหารได้จริงๆเท่านั้น ให้นักศึกษา
สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานในระบบเกษตรได้
ตลอดห ่วงโซ ่อ ุปทาน และสามารถเพ ิ ่มเติม 
ในศาสตร์เฉพาะทางที ่สนใจได้ในหมวดรายวิชา
เลือกเอก  

ดังนั ้นใน มคอ.2 รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาแกน จะปรับปรุงเป็นวิทยาศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ในสาขาวิชาชีพ เช่น 
รายวิชาคณิตศาสตร์ทางการเกษตร ชีววิทยาทาง
การเกษตร เคมีทางการเกษตร ชีวเคมีทางการ
เกษตร จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร  
สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางณิศา  มาช ู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2535 

2 นางนฤมล อัศวเกศมณี รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2535 

3 นายทนงศักดิ์ ธนูทอง อาจารย ์ Ph.D. (Aquaculture Nutrition) 
M.Sc. (Aquaculture) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

Deakin University  
Deakin University 
วิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2554 
2544 
2538 

4 นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2534 

5 นางสาววจิิตรา  ตุ้งซ่ี อาจารย ์ วท.ม. (วาริชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพทางน้ำ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 

 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน ตาม สมอ. 08) 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางณิศา  มาช ู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2535 

2 นางนฤมล อัศวเกศมณี รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2535 

3 นายทนงศักดิ์ ธนูทอง อาจารย ์ Ph.D. (Aquaculture Nutrition) 
M.Sc. (Aquaculture) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

Deakin University  
Deakin University 
วิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2554 
2544 
2538 

4 นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2534 

5 นางสาววจิิตรา  ตุ้งซ่ี อาจารย ์ วท.ม. (วาริชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพทางน้ำ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 

 

หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สมอ.08)  ในวาระการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 20 มีนาคม 2564 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  1)  เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 3    
  เดิม นายทนงศักดิ์  ธนูทอง  เปลี่ยนเป็นนางสาววิจิตรา ตุ้งซี ่

 2)  เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 4 
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  เดิม นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ เปลี่ยนเป็น นายธิวาริ โอภิธากร   
 3)  เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 5 

  เดิม นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่เปลี่ยนเป็น นางมุมตาส มีระมาน 
 4)  เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ ลำดับที่ 1 นางณิศา มาชู   

  เดิม อาจารย์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     

4. อาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

ผู้สอน คุณวุฒิ รายวิชา 
ผศ.ณิศา  มาช ู วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- การเพาะพันธุ์ปลา 
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
- หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) - อาหารและการให้อาหารสัตวน์้ำ 
- การแปรรูปสัตว์น้ำ 
- ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 1 
- ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 2 

อ.วิจิตรา ตุ้งซี ่ วท.ม. (วารชิศาสตร์) - โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 
- สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพ้ืนฐาน 
- ความปลอดภัยทางน้ําสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ผศ.สบาย  ตันไทย วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง - การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 
- ระเบียบข้อบังคับทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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ผู้สอน คุณวุฒิ รายวิชา 
- ประมงทั่วไป 
- นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 
- คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 

อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

- แพลงก์ตอนวิทยา 
- การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น 
- ชวีวิทยาปลา 

อ.ดร.มงคล เทพรัตน ปร.ด. สัตวศาสตร ์ สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 

ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
Ph.D.Agronomy - เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

- เห็ดและการผลิตเห็ด 
อ.สมหมาย โชติรัตน ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษานานาชาติ) ม.สงขลา
นครินทร ์

ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 

อ.มาศภินันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ 
อ.สายใจ เพชรคงทอง 

วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
กศ.ม.(คณิตศาตร์) 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ผศ.วิชยั มีศรี ศศ.ม. (ดนตรี : ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภฏบ้าน
สมเด็จ 

มนุษย์กับความงาม 

อ.อริศรา สุขขวัญ 
อ.อรวีร์ ปานนาค 

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ) ม.สงขลา
นครินทร์ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 

อ.พัชราวดี อักษรพิมพ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเเทศ) ม.ศิลปากร 

ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ ์ วท.ม.(คหกรรมศาสตร์) อาหารว่าง 
อาจารย์ อรนุช สุขอนันต ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชวีภาพ) พันธุศาสตร์ทั่วไป 
อ.ดร. ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร ์
 
อ.ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์)หลักสูตร
นานาชาติ) 
ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 

เคมีทั่วไป 

ผศ.ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม ่
อาจารย์ ศราวุฒิ ชูโลก วท.ม.(ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ทั่วไป 
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ผู้สอน คุณวุฒิ รายวิชา 
อ.อริศรา สุขขวัญ 
อ.อรวีร์ ปานนาค 

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ) ม.สงขลา
นครินทร ์

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

ผศ.ดร. จารวุรรณ คำแก้ว 
อ.ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

Ph.D.(Environmental 
Chemistry) 
ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 

ปฏิบัติการการเคมีทั่วไป 

อาจารย์ วีรยุทธ ทองคง 
ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ 

วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.ม.(นิเวศวิทยา) 

ชีววิทยาทั่วไป 

อาจารย์ วีรยุทธ ทองคง 
ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ 

วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.ม.(นิเวศวิทยา) 

ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 

ผศ.ดร. วภิาพรรณ คงเย็น 
อ.ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

ป.ด.(เคมีอินทรีย์) 
ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 

เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ 
อ.ดร. สิริมาภรณ์ วชัรกุล 
อาจารย์ ดร. สายใจ วัฒนเสน 

วท.ม.(จลุชีววิทยา) 
ปร.ด.(จลุชวีวิทยา) 
ปร.ด.(จลุชวีวิทยา) 

จุลชีววิทยาทั่วไป 

ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต วทม. วิทยาศาสตร์การกีฬา - ความปลอดภัยทางน้ําสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 

4.2 อาจารย์พิเศษ 

 ไม่มี 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนว่ยงานราชการ และหน่วยงาน

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศ ึกษาแห ่ งชาต ิ  โดยคำน ึ งถ ึ งความเป ็นอ ิสระและความเป ็นเล ิศทางว ิชาการ  
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ  
ได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ.2548 และ ประกาศเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   
 ในการควบค ุมกำก ับมาตรฐาน จะพ ิจารณาจากการบร ิหารจ ัดการหล ั กส ู ตร  
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่ได้ประกาศใช้เมื ่อ พ.ศ.2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวแยกเป็นหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 
 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 3 ข้อ 
 2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ  

 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 5  ข้อ 
 2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ 
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นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

 อาจารย ์ประจำ  หมายถ ึง บ ุคคลท ี ่ดำรงตำแหน ่งอาจารย ์  ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ม ีภาระหน้าที่  
ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั ้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้เกิน 2 คน 

 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจำทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หล ักส ูตรจะหมายถ ึงอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรตามความหมายที ่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
✓  1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สมอ.
08)  ในวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 20 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

 1) ผศ.ณิศา มาชู 
 2) รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 
 3) อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 
 4) ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร  

 5) อ.ดร.มุมตาส มีระมาน  
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.1-1  ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
ใน มคอ.2 (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.1-2  สมอ.08 การปร ับปร ุ งแก ้ ไขหล ั กส ู ตร  วท.บ.การเพาะเล ี ้ ยง 
 สัตว ์น ้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.1-3  แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 2-2564 (เห็นชอบแก้ไข 
 สมอ.08) (ลิงค์เอกสาร) 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 
 

https://drive.google.com/file/d/15yrMhZd-Fau3Hcy-xKdTgCfll4SSfIIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gQDFdqqP5H0F4A_ApqSYPg31Tm_1YLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8nM7wyq-sILxUi1-w11uuTpobZ3kGKp/view?usp=sharing
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

1 นางณิศา  มาชู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

2 นางนฤมล อัศวเกศมณี รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

3 นางสาววิจิตรา  ตุ้งซ่ี อาจารย ์ วท.ม. (วาริชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพทางน้ำ) 

4 นายธวิาริ  โอภิธากร 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 นางมุมตาส  มีระมาน อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 

 

 2.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ดังนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ- สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ผลงานย้อนหลัง 5 ป ี
(พ.ศ 2559 - 2563) 

1 นางณิศา  มาช ู ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 4  เรื่อง 

2 นางนฤมล  อัศวเกศมณี รองศาสตราจารย์ วท.ม. 3  เรื่อง 

3 นางสาววจิิตรา  ตุ้งซ่ี อาจารย ์ วท.ม. 7  เรื่อง 

4 นายธวิาริ  โอภิธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 5  เรื่อง 

5 นางมุมตาส  มีระมาน อาจารย ์ ปร.ด. 6  เรื่อง 

 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1  มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
 โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2) (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.2-2  สมอ.08 การปร ับปร ุ งแก ้ ไขหล ั กส ู ตร  วท.บ.การเพาะเล ี ้ ยง 
 สัตว ์น ้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1eA6aDv1-rJ_BMSTIRCmHfRJcsjJNZ6F_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gQDFdqqP5H0F4A_ApqSYPg31Tm_1YLd/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 24 

 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.1.2-3 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2564 (เห็นชอบแก้ไข 
 สมอ.08) (ลิงค์เอกสาร) 

✓  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 3.1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

1 นางณิศา  มาช ู ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

2 นางนฤมล อัศวเกศมณี รอง 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

3 นางสาววจิิตรา  ตุ้งซ่ี อาจารย ์ วท.ม. (วาริชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพทางน้ำ) 

4 นายธวิาริ  โอภิธากร ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 นางมุมตาส  มีระมาน อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 

6 นายศรัณย์ รักษา
พราหมณ ์

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

7. นางสบาย ตันไทย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) 

   

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1  สมอ.08 การปร ับปร ุ งแก ้ ไขหล ั กส ู ตร  วท.บ.การเพาะเล ี ้ ยง 
 สัตว ์น ้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.3-2 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 2-2564 (เห็นชอบ
 แก้ไข สมอ.08) (ลิงค์เอกสาร) 

✓  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู ้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีทั ้งหมด 11 คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์  
  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11zysoaZiGddQo4at0NIx-w6Cmzv7QYuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gQDFdqqP5H0F4A_ApqSYPg31Tm_1YLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9c4YpfaLAITjNL0Aj6BCdtrEVYWRl3k/view?usp=sharing
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ผู้สอน คุณวุฒิ 

ผศ.ณิศา  มาชู วท.ม. การเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ 
รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี วท.ม. การเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ 
อ.วิจิตรา ตุ้งซี ่ วท.ม. วาริชศาสตร ์
ผศ.สบาย  ตันไทย วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
อ.ศรณัย์ รกัษาพราหมณ ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
อ.ดร.มงคล เทพรตัน ปร.ด. สตัวศาสตร ์

อ.สุกานดา จนัทว ี
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผศ.พลากร นัคราบณัฑติ วทม. วิทยาศาสตร์การกฬีา 
อ.ปริยากร สุจติพันธ ์ บธ.ม. การจัดการธรุกิจเกษตร 
ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ.ดร.มมุตาส มรีะมาน ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 4.2 อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประจำปี
การศึกษา 2563 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1  ชื ่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้สอนใน มคอ.2 (หมวด 3 
 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการ และโครงสร้างของ หลักสูตร 
 ข้อ 3.2.2) (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.4-2  แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2564 (เห็นชอบ
 แก้ไข สมอ.08) (ลิงค์เอกสาร) 

✓  10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560  ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ และหลักสูตรปรับปรุงผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในวาระการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 
โดยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.10-1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว ์น้ำ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ลิงค์เอกสาร) 
1.1.10-2 แจ ้ งมต ิสภามหา ว ิทยาล ัยราชภ ัฏสงขลา คร ั ้ งท ี ่  8/2563  
 (ลิงค์เอกสาร) 

 

https://drive.google.com/file/d/17g0aVzLs4LHJ6ijKrv3KurkhoQsS2zDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUxua7j9zXD-w3t1MmusLWRgKR9SXXgd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yj1utAZg9DHIzinuA9IHEmm3YICmAy8y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kfMmn6gdGpKUbWeQgrBS5oC9rI5u81W/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน 
   ผ่าน 
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน 
   ไม่ผ่าน 

บรรลุ 
 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 
คะแนนเป็นศูนย์ 
  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 27 

 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

  อาจารย์เป็นปัจจัยที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บร ิบทปร ัชญา ว ิส ัยท ัศน ์ของสถาบ ัน และของหล ักส ูตร และม ีการส ่ง เสร ิมให ้อาจารย์  
มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
และกิจกรรม การดำเนินงานตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการดำเนินงานเพื ่อให้ได้อาจารย์ที ่มีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและ  

เช ิงค ุณภาพที ่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตรที ่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร 
เพ่ือให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน  

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์
ค ุณสมบัต ิ อาจารย ์ท ี ่ สอดคล ้องก ับสภาพบร ิบท ปร ัชญา ว ิ ส ั ยท ัศน ์ของสถาบ ัน  และ  
ของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหาร
อาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่ง เส ริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและ
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน  
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

ก า ร ก ำ กั บ
ต ิ ดต ามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม ่ ม ี ข ้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม ่ ม ี ก า รนำ

ร ะ บ บ ก ล ไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไ ป ส ู ่ ก า ร ปฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 

- ม ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น
กระบวนการ 

- ไม ่ม ี การปร ับปร ุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ีการนำระบบ

กลไกไปส ู ่ การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปร ับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ีการนำระบบ

กลไกไปส ู ่ การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- ม ี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปส ู ่การปฏ ิบ ัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชงิ
ประจ ักษ ์ย ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น 
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ผลการดำเนินงาน 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. หลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ตามเอกสารหลักฐานประกอบ 4.1.1-1) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสำรวจและวางแผนระยะยาวเพื่อให้อัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และไม่กระทบกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากกรอบอัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) และการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา ซึ่งได้ได้กำหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 1. ประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังอาจารย์ เพื ่อกำหนดคุณสมบัติทั ้งทางด้านคุณวุฒิ ผล
การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
 2. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดกระบวนการรับอาจารย์ โดยระบุวันรับสมัครและระยะเวลาในการรับ
สมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข้อเขียน วันประกาศผลการคัดเลือก 
 3. ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมพิจารณาคัดเลือกทั้ง การสอบข้อเขียน การสอบสอน และ
สอบสัมภาษณ์ สำหรับการสอบสอนและการสัมภาษณ์จะทำในวันเดียวกันเฉพาะคนที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนเท่านั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก 
 4. แจ้งข้อมูล (ผลการคัดเลือก) ไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื ่อประกาศผล และรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานต่อไป 
 5. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ทำความ
รู้จักกับมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 
 6. หลักสูตรร่วมกับคณะแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับอาจารย์ใหม่ทุกคน 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนในทุก  ๆ6 เดือน 
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ทั้งนี้ถ้ามีการรับอาจารย์ใหม่ และต้องการดำเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจะ
ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 มายังคณะฯ ทั้งนี้
หลักสูตรจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจำหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ
เชี่ยวชาญ การดำเนินการจะกระทำเมื่อหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่ำกว่าเกณฑ์ 
 2. ฝ่ายวิชาการของคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิ ตำแหน่ง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่ความถูกต้องเหมาะสมของ
คุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้
หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการดำเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับก่อนเสนอสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
 ในการดำเนินงานของหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรพบว่า ขั้นตอนดังกล่าว สามารถทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้นำผลการ
ดำเนินงานของปีการศึกษา 2562 เรื่อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี 4 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานให้จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในวาระการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 14/2563 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การดำเนินการ (D) 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการดำเนินงาน
เพ่ือให้อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งในด้านจำนวน และคุณสมบัติ [ปีการศึกษา 2562 มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 4 คน เนื่องจากมีอาจารย์ เสียชีวิต 1 ท่าน คือ ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง (เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) โดยหลักสูตรได้ขออัตราทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561-2562 แต่ไม่ได้
อัตราทดแทน เพราะหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าน้อยต่อเนื่อง 3 ปี (2560-2562) จึงขอปิดหลักสูตร 
แต่ยังคงศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีอยู่จำนวน 4 คน เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่
ยังคงอยู่จนจบหลักสูตร ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ในวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563]  ร่วมกับคณะ จัดทำแผนอัตรากำลัง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อให้มีจำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สามารถรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรได้ ดังนี้ 
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 1. หลักสูตรดำเนินงานตามนโยบายของคณะเทคโนโลยีการ เกษตร ที่ให้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตของคณะทั้งหมด โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกันเพื ่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนากำลังคนใน 7 สาขาอาชีพรองรับอุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) คือ
สาขาอาชีพอาหารและเกษตร ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สาขาอาชีพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จึงขอยกเลิกการปิดหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อไปปรับปรุง
หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกันกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2564  ทั้งนี้การยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และการเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563) 
 2. จากการยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในประเด็นจำนวน
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจึงพิจารณาหาอาจารย์ที่มี
ค ุณสมบัติส ัมพันธ์ก ับหลักสูตรพบว่า ผศ.ดร.จ ักรกริช อนันตศรัณย์ ซ ึ ่งเป็นอาจารย์ของ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษา วท.บ.(ชีววิทยา) และ ปร.ด.(ชีววิทยา) มีคุณสมบัติ
สัมพันธ์กับหลักสูตร จึงขออนุเคราะห์ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ เป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ทั้งนี้ทางคณะแจ้งว่า ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
 3.ประธานหลักสูตร นำผลการขออนุเคราะห์ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ครั ้งที ่ 11 /2563  เพ่ือ
พิจารณา พบว่าถ้าหลักสูตรดำเนินการตามที่คณะแจ้งโดยให้ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ทำ
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำไปตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือให้มี
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นั้นจะนานเกินไป หรืออาจจะเป็นไป
ได้ยาก ที่ประชุมพิจารณามีมติให้หาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับหลักสูตรจากหน่วยงานอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูล คือ อ.ดร.มุมตาส มีระมาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 2 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 33 

 

ท่าน มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สามารถ
มาเป็นศักยภาพหลักสูตรได ้
 4. หลักสูตรได้ทำบันทึกขออนุเคราะห์อ.ดร.มุมตาส มีระมาน และ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร 
จากรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยา
เขตสตูล และทำบันทึกขออนุเคราะห์อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือ
เป็นศักยภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 5. หลักสูตรจึงดำเนินการจัดทำเอกสาร สมอ.08  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอต่อ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามลำดับ 
 6. หลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อ.ดร.มุมตาส มีระมาน และ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร) ใน
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้ทราบข้อมูลของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลักสูตรร่วมกับคณะแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับอาจารย์ใหม่ 
โดย รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นอาจารย์พี่เลี ้ยงของ อ.ดร.มุมตาส มีระมาน และ ผศ.ณิศา  มาชู เป็น
อาจารย์พี่เลี้ยงของ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
 หลักสูตรทบทวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวาระการประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ครั ้งที ่ 1/2564 ซึ ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 ท่าน (ดร.มุมตาส และ ผศ.ดร.ธิวาริ) มีคุณวุฒิปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สัมพันธ์กับหลักสูตร สามารถช่วยสอนรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ
และการวิเคราะห์ และรายวิชาปัญหาพิเศษ 
 จากการประเมินผลการดำเนินงานในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เรื่องจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่มีวุฒิปริญญาเอก พบว่าหลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรมีน้อยติดต่อ กัน 3 ปี จึงส่งผลให้ไม่สามารถรับอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอกได้ ทั ้งนี ้ได้รายงานไว้ในผลการบริหารความเสี ่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที ่ 30 
กันยายน 2563  ดังนั้นหลักสูตรได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ยังคงประเด็นเรื ่องจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีวุฒิปริญญาเอก  

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ผลจากการประเมินพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.03  
 จากการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นเรื่องจำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีวุฒิปริญญาเอก แต่
จากการดำเนินงานของหลักสูตร ทั้ง 2 ประเด็น มีความเสี่ยงลดลง เป็น 0 หรือไม่มีความเสี่ยง ตามที่ได้รายงาน
ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลจาก
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบ 5 คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติให้ความเห็นชอบ ในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สมอ.08) 
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 1) เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำหลักสูตร  
 ลำดับที่ 3    เดิม           นายทนงศักดิ์  ธนูทอง 
                        เปลี่ยนเป็น   นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่ 
 ลำดับที่ 4   เดิม        นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 
                             เปลี่ยนเป็น  นายธิวาริ  โอภิธากร 
 ลำดับที่ 5   เดิม        นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่ 
                             เปลี่ยนเป็น   นางมุมตาส  มีระมาน 
 2) เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรประจำหลักสูตร 
 ลำดับที่ 1   นางณิศา มาชู   เดิม   อาจารย์ 
                              เปลี่ยนเป็น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก 2 คน และมีตำแหน่งทางวิชาการ 1 คน โดยทั้ง 2 คน มีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คนมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 
ป ีดังตาราง 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 35 

 

 

ลำดับ ชื่อ- สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ผลงานย้อนหลัง 5 ป ี

(พ.ศ 2559-2563) 
หมายเหตุ 

1 นางณิศา  มาชู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 4  เรื่อง ในสมอ.08 

2 นางนฤมล  อัศวเกศมณ ี รองศาสตราจารย ์ วท.ม. 3  เรื่อง ในสมอ.08 

3 นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี ่ อาจารย ์ วท.ม. 7 เรื่อง ในสมอ.08 

4 นายธิวาริ  โอภิธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 5 เรื่อง ในสมอ.08 

5 นางมุมตาส  มีระมาน อาจารย ์ ปร.ด. 6  เรื่อง ในสมอ.08 

 

 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีจำนวน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และทุกคนมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ใน

ระดับมาก เฉลี่ย 4.03 ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-2  แผนอัตรากำลังอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-3  แผนพัฒาบุคลากรหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยี  
 การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทบทวนปีการศึกษา 2563 (งบประมาณปี  
 พ.ศ. 2564) (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-4   แผนการบริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 

4.1.1-5  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 
 30 กันยายน 2563 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1FhQQZDuksfGYjsrLsSEcyOpD_EcACFtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE1Awm37Q62kqZobf_dtAytLyUd9gSLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1khEgzyy7jM1Rgaz7AOAtNRFTZSNVIXoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0q1xrFMWvDHSsdKyv02f2IgmpMhGz9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIiJbFthGykTPLU-v3X5qFYrDGnOtDex/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 36 

 

4.1.1-6  แผนการบริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-7  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2564 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-8  รายงานการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-9  ชื ่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-10  บันทึกข้อความ คทก.200/2563  ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-11  แจ้งมติสภามหา วิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2563 (เห็นชอบการปิดหลักสูตร
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559)  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-12  แจ้งมติสภามหา วิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 8/2563 (เห็นชอบหลักสูตรวิทยา
 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การเกษตรและอาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 และเห็นชอบยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์
 น้ำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-13  บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-14  บันทึกข้อความ คทก.878/2563 เรื่องขออนุเคราะห์อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
 และการจัดการเพ่ือเป็นศักยภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-15  บันทึกข้อความ คทก.62/2564 เรื่องขออนุเคราะห์อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม

 และการจัดการเพ่ือเป็นศักยภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 

4.1.1-16  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 (สมอ.08) (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-17  บันทึกข้อความ ขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลและความสอดคล้องของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
 ให้เป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 
 สัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง 2559 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1abQjXoBMejzcBurj2lUoRLkdQi-7qVW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-Ziydybe9jqvtvmDhgt-1chD3rAcLcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5MLHtwMuQhM9kr_N5COf7Zpr42o5s_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7TT8HNBDnhtfwQgj9K-DaMbTZZLzqnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-5b46xjymQuVD5QTvLHOhDt9JOYGNYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kfMmn6gdGpKUbWeQgrBS5oC9rI5u81W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dW96IW9U3_Xd9_sTsV5qfEPxskGmLFoZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVx04U7xL4Ml4_7hH6mLTQUznuJ58LV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZWhLMpcwqAPkyErBW_0m6hTH3Jn92lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmG8W7lrCQ3qdbAKUVMxf_bCHeYA6I_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwRhnF7k_oOATNEwgrbZJq4XnWCCPqze/view?usp=sharing
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4.1.1-18  บันทึกข้อความ สนอ. แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564  (เรื ่องเห็นชอบ สมอ.08) 
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-19  คทก.14/2564 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-20  คทก.23/2564 แต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.1-21  สมอ.08 หลักสูตรวท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1K9375sD1oN9o8oM7wKEBw6BT6Z3XpTPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fe0z3rNsytEDt3hKwk9_b8-X1UGWqi7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cyz-vZURnUjvRnvAfVCQkESk3Iq62hi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmG8W7lrCQ3qdbAKUVMxf_bCHeYA6I_K/view?usp=sharing
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4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบ 
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารจัดการอาจารย์ อยู่ในระดับมาก เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.00 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน :  
มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ตามเอกสารหลักฐานประกอบ 4.1.2-1) 

การวางแผน (P)  
 หลักสูตรนำผลการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ ของปีการศึกษา 2562 มาประชุม
ร่วมกันในการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ครั้งที่ 9/2563 เพ่ือวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563  เพื่อหาแนวทางบริหารอาจารย์ให้
ดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในวาระการประชุ มมีการ
ทบทวนพิจารณาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง 
ๆ คือ ภารงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
จาก MOU ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
ของปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 1/2563 (1 กันยายน 2562–29 กุมภาพันธ์ 2563)  รวมทั้งทบทวน
พิจารณาบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จาก มคอ.3 ,.4, 6 
และ 7 รวมทั้งการดำเนินงาน มคอ.7 และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ิมศักยภาพให้หลักสูตร 
 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D)  

 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการ

ดำเนินการบริหารอาจารย์ตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ซึ ่งดำเนินงานร่วมกับคณะ 

กล่าวคือ จัดทำแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ทำข้อตกลง 

(MOU) ตามแบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของบุคลลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งปีการศึกษา 2563 จะมี 2 รอบการประเมิน คือ ครั้งที่ 2/2563 (1 

มีนาคม 2563–30 กันยายน 2563) และ ครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

และมีการรายงานผลตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  เพื่อให้อาจารย์มีการดำเนินงาน

ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา  

 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารอาจารย์ให้ดำเนินงานครบทุกพันธกิจ ดังนี้ 
 1) ภาระงานสอน มีการจัดรายวิชาสอนตรงกับความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ผู้สอน เสนอรายชื่อผู้สอนให้คณะ คณะส่งต่อไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัยจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 และอาจารย์มีความรับผิดชอบ
จัดทำ มคอ.3, 4 ส่งในระบบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และเปิดภาค
เรียนที่ 2/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทั้งจัดทำ มคอ.5 , 6 ส่งในระบบ ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

 2) ภาระงานวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนทำวิจัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ดูได้จากหลักฐานการตีพิมพ์ ใน ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 
 3) ภาระงานบริการวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีการลงพื้นที่บริการ
วิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ที่หลักสูตรดูแล จะมีผู้รับผิดชอบหลัก 2 คน 1) ผศ.ณิศา มาชู ในโครงการ
การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ปลาดุกสายพันธุ์ใหม่เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 2) อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) อ.ธิวาริ โอภิธากร เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำห้อง และ ผู ้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความ  การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี เคร ือข่ ายภาคใต ้  คร ั ้ งท ี ่  6 (The 6th Nation Science and 
Technology Conference) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีช ีว ิตใหม่ เพื ่อความยั ่งยืน"  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1-2 เมษายน 2564  วิทยากร บรรยายในหัวข้อ การจัดการ
และควบคุมมลพิษทางน้ำ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และ วิทยากร บรรยายในหัวข้อ กฎระเบียบ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วันที่ 7-14 และ 21 มกราคม 2564 
 4) ภาระงานงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีการ
ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการกับคณะ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าว
ภาคใต้ : วิถีการปลูกข้าวนาดำ ณ สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 2 ตุลาคม 
2563  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระบรมราโชบาย 
ถวายในหลวงรัชการที่ 10 (ปีที่ 3) ณ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วันที่ 7 ตุลาคม 2563  
และยังมีโครงการภายในหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผศ.สบาย ตันไทย (อาจารย์ผู้สอนใน
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หลักสูตร) ในโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สอน
ปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองที่กำลังสูญพันธุ์ศึกษากรณีปลากระดี่มุก : ราชินีตัวลาย 
 5) ทั้งนี้หลักสูตรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
ผศ.ณิศา มาชู การกำกับมาตรฐาน 

อาจารย์ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 
ดร.มุมตาส  มีระมาน 
ผศ.ดร.ธิวาริ  โอภิธากร 

บัณฑิต 

นักศึกษา 

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

 

• มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
 หลักสูตรมีการกำกับติดตามการบริหารอาจารย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในวาระการ
ประชุมของกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น  
การประชุมครั้งที่ 11/2563 มีการแจ้งเรื่องการส่งผลการดำเนินงานตาม MOU ครั้งที่ 2/2563  
(1 มีนาคม 2563–30 กันยายน 2563) ที่หัวหน้าสำนักงานคณะ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  
และการประชุม ครั้งที่ 2/2564 มีการแจ้งเรื่องการส่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลลากร
สายวิชาการ (MOU) ครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ที่หัวหน้าสำนักงาน
คณะ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  ผลประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์  
  การดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรจะมีการกำกับติดตาม ประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีการรายงานหลักฐานการดำเนินงานต่าง ๆ 
ตามพันธกิจ โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินภาระงานที่ได้เทียบกับ MOU ที่ทำไว้
ก่อนหน้าในเบื้องต้น แล้วนำผลประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งคณะร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ในการ
ประเมินมีการให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงในการทำ MOU ในรอบ
ถัดไป ซึ ่งผลการประเมินปีการศึกษา 2563 จะมี 2 รอบการประเมิน รอบแรกจะเป็นครั ้งที่ 
2/2563 (1 มีนาคม 2563–30 กันยายน 2563) พบว่าทุกคนสามารถดำเนินงานได้ครบทุกพันธกิจ 
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แต่บางคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานยังไม่สูงเท่าที่ควร ก็ให้ไปปรับปรุงในการทำ MOU ในรอบ
ครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  จากการประเมินการจัดรายวิชาสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ดร.มุมตาส  
มีระมาน และผศ.ดร.ธิวาริ  โอภิธากร ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่เพ่ิงเข้ามาในหลักสูตรในช่วงเดือนมีนาคม 
2564 ซึ่งเป็นช่วงปลายภาคเรียน ไม่สามารถจัดรายวิชาให้รับผิดชอบทั้งรายวิชาได้ แต่หลักสูตรได้
ดำเนินการแก้ปัญหาให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านมาสอนร่วมในรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2  รายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ รายวิชาคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ และ รายวิชาการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ผลจากการประเมินพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.42 แต่ทั้งนี้ในประเด็น
การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจะมีคะแนน
ต่ำสุด 3.42 ซึ่งอาจจะเนื่องจากที่ผ่านมาในการดำเนินการขออัตรากำลังจากมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับ
จัดสรรให้หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A)  

หลักสูตรนำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เข้าท่ีประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั ้งที ่ 5/2564  เพื ่อให้ที ่ประชุมพิจารณา พบว่าใน
องค์ประกอบที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 4 
คะแนน ในประเด็นระบบการบริหารอาจารย์ก็สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกคน
สามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ขอให้นำผลการประเมินการบริหาร
อาจารย์ในปีนี้ในข้อที่มีคะแนนไม่สูง เช่น การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ไปพัฒนาปรุบปรุงการดำเนินงานในปีหน้า รวมทั้งทุนวิจัยในปีนี้ไม่มี 
ขอให้ทุกคนวางแผนดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยในปีถัดไป 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการ
ดำเนินการบริหารอาจารย์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่
รับผิดชอบให้เห็นเป็นรูปธรรมดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษา 2563 จากผลการดำเนินงานของอาจารย์ทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพ่ิมขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง 604257 สำเร็จการศึกษา
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ตามแผน 100%  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤติ (critical, GPA ต่ำ
กว่า 2) 
 

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ- สกุล การตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน หมายเหตุ 

1 ผศ.ณศิา  มาช ู การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 1  เรื่อง ดูในตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 

2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณ ี การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 1  เรื่อง ดูในตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 

3 อ.วิจิตรา  ตุ้งซี ่ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 2  เรื่อง ดูในตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 

4 ผศ.ดร.ธิวาริ  โอภิธากร วารสารวิชาการฐานข้อมลู 

TCI กลุ่มที่ 1 

2  เรื่อง ดูในตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 

5 ดร.มมุตาส  มีระมาน วารสารวิชาการฐานข้อมลู 

TCI กลุ่มที่ 2 

1  เรื่อง ดูในตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ข้อ 4.2.3 
และมีงานวิจัยร่วมกับผศ.
ดร.ธิวาริ  จำนวน 1 เรื่อง 

 ได้รับจัดสรรรทุนพัฒนานักศึกษาจากภายนอก 
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง, อ.วิจิตรา ตุ้งซี่, ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา, 
ดร.กันตภณ มะหาหมัด และ ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย 
 โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 โครงการ : การเสริมรายได้และลดรายจ่ายในการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบบูรณาการ
ของเกษตรกร ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จ.สงขลา 
 แหล่งทุน: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 งบประมาณ: 350,000 บาท 
 การบริการวิชาการ 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไปสร้าง
แหล่งเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ในท้องถิ่น พื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  
 โครงการภายในหลักสูตร โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม สอนปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองที่กำลังสูญพันธุ์ศึกษากรณีปลา
กระดี่มุก : ราชินีตัวลาย ทำให้ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ใกล้สูญพันธุ์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคือปลากระดี่มุก โดยใช้ระบบนิเวศวิทยามาช่วยปรับปรุง นำ
ปลากระดี่มุกไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า เพิ่มราคาปลาโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านหลายๆ 
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รูปแบบ เช่น การใช้ต้นไม้บางชนิดมาช่วยในการแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผู้ที่มีสีสันสวยงาม ราคา
สูงขึ้น 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ดำเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ทำให้งานสำเร็จเห็นผลเชิง
ประจักษ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาจารย์ อยู่ในระดับ
มาก เฉลี่ย 4.42 ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-2  แผนพัฒาบุคลากรหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยี 
 การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทบทวนปีการศึกษา 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.
 2564) (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-3  แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของบุคลลากรสายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัต ิราชการของบุคลากร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-5  รายงานประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-6  รายงานประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 11/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-7  รายงานประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-8  รายงานประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-9  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการการเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ปลาดุก
 สายพันธ ุ ์ ใหม่เสร ิมสร ้างรายได ้ให้เกษตรกร และเป็นแหล่งเร ียนร ู ้ของท้องถิ่น   
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-10 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอ
 คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1FhQQZDuksfGYjsrLsSEcyOpD_EcACFtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1khEgzyy7jM1Rgaz7AOAtNRFTZSNVIXoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSgh8AQw6CEy2uMyX0MAKUumHVBNN98S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15y-sJg4qrsIynfMUYCVfoAumORDkuuhq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MUgp2bapaWSnizVvzkdw4phG0f9Wm9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1hA3L_fqtwZMW1RLWM5DNhwhUi9nTWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sM6cKHB_NviFNPCepPpzE_CMWm9CXPRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSJR2FvkKl_RfPH46-_LbLBR_b_R4c1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0D-2TTs076s1WUK_qqzPLM15mnQnmwR/view?usp=sharing
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4.1.2-11  ข ้อเสนอโครงการย ุวชนอาสา (Proposal) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.2-12  รายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุศิลปวัฒนธรรม (ลิงค์เอกสาร) 
 

 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการ อย่างน้อง 1 คน 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ตามเอกสารหลักฐานประกอบ 
4.1.3-1) 
 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรนำผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของปีการศึกษา 2562 มา
ประชุมร่วมกันในการประชุมของกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563  เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
มากขึ้น ในวาระการประชุมมีการทบทวนพิจารณา เช่น เรื่องตำแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์เร่ง
ทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตามรูปแบบกาประเมินตำแหน่งทางวิชาการ และ
ผลงานทางวิชาการให้อาจารย์ทุกคนที่ทำวิจัย พยายามเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้  
 หลักสูตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะ

https://drive.google.com/file/d/1gfsqzXOdfb0mcrO3PStgW-ys710Pgp8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhJZS9L8CrBBOvOlSKaUJ1EP_QRqfzIY/view?usp=sharing
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ยาว 5 ปี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมี
ความเข้มแข็งของอาจารย์ในหลักสูตร โดยส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D)  

 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ  มีการ
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามระบบและกลไก ซึ ่งดำเนินงานร่วมกับคณะ และ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ กรรมการประจำหลักสูตรสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง โดยให้อาจารย์
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ฉบับทบทวนปี
การศึกษา 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2564) ซึ่งจะประกอบด้วยแผนการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก แผนการเข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการ แผนการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาตามสายงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวาระประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 9/2563 ตั้งงบประมาณในการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เช่น การนำเสนอผลงาน
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ  เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร จำนวน 8,000 บาท/คน/ปี ซึ่งถ้าไม่เพียงพอ ก็ให้บันทึกชี ้แจง
เหตุผลขอสนับสนุนเพิ่มได้)   
 หลักสูตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
กำหนด ให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุช่วงเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง นอกจากนั้นสำนักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสนับสนุนเงินรางวัลเป็นแรงจูงใจ สำหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาจารย์ได้พัฒนางานต่อไป 

 ปีการศึกษา 2563 คณะ และมหาวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้  
 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์ วันที่ 9 เมษายน 2564 
 2) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยระบบออนไลน์ 
 3) อบรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ “เทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน และตำรา” วันที ่ 17 
พฤษภาคม 2564 โดยระบบออนไลน์ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 46 

 

 ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดูได้จากผลการดำเนินงานในตัววบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในข้อที่ 9  อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
  หลักสูตรมีการประเมินการบริหารอาจารย์จากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร
ตามรายงานผลตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และเขียนเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการ
ประเมินโดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินภาระงานที่ได้เทียบกับ MOU ที่ทำไว้ก่อนหน้า ใน
เบื้องต้น แล้วนำผลประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ทั้งคณะร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ในการตรวจประเมินมีการให้ผู้รับการ
ประเมินลงนามรับทราบเพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการทำ MOU ในรอบถัดไป 
  ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประเมินกระบวนการจากการประเมินผลการดำเนินงาน เรื ่อง
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามแผนพัฒนาบุคลากร พบว่า อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ มีแผนจะศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการกำกับติดตาม ดูแลให้ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ สามารถไปเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอกตามแผนที่วางไว้ได้ โดยมีการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 10/2563 พิจารณาขอยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) เพื่อไปปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตร
บาณาการศาสตร์ร่วมกันของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจะใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน โดยมีอาจารย์ทั้ง 3 หลักสูตรร่วมกัน ซึ่งในกรณีนี้ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ก็มีโอกาสไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกได้ตามแผน ดังนั้น มติที่ประชุมจึงขอยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)  
  ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประเมินกระบวนการจากการประเมินผลการดำเนินงาน เรื่องการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากร พบว่า อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ได้จัดทำเอกสารประกอบการ
สอนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถสอบสอนในปีที่ผ่านมา เพราะเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ (5063146) เป็นรายวิชาที่มีการปรับรหัสใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยถือว่า
เป็นการสอนครั้งแรก จึงต้องไปยื่นสอบสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ตามที่ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ได้ทบทวน 
ปรับแก้ไขในแผนพัฒนาบุคลากร ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2564) โดยมีแผนการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในปี 2563 โดยจะยื่นส่งผลงานในภาคเรียนที่ 2/2563 
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  หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ประเมินความพึงพอใจสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ผลจากการประเมินพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.41 โดยทุก
ข้อมีคะแนน 4.00 ขึ้นไป 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการปรับปรุงจากผลประเมิน เรื ่องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์ในหลักสูตร โดยหลักสูตรขอยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ไปปรับปรุงทำหลักสูตรบูรณาการศาสตร์
ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี ทั้งหมด 3 หลักสูตร ตามที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น ได้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร
ใหม่จะดูแลนักศึกษาของหลักสูตรเดิมจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงทำให้ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ มีโอกาส
ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกได้ในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ได้ทำบันทึกข้อความขอ
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 12/2563 โดยขอสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก หล ักส ูตรปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาวาร ิชศาสตร ์  คณะทร ัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้หลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการปรับปรุงจากผลประเมิน เรื่องการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากร พบว่า อ.วิจิตรา ตุ้งซี ่ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการปรับปร ุงพันธุ ์ส ัตว ์น ้ำ (5063146) โดยได้ย ื ่นเอกสารประกอบการสอนผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารหลักฐานสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน มกราคม 2564 และจัดทำ กพอ.03 พร้อมยื่น
เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ และมหาวิทยาลัย 
ตามลำดับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 หลักสูตรนำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรายงาน
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เข้าที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2564  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา พบว่าใน
องค์ประกอบที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 4 
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คะแนน ในประเด็นระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ก็สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ทุกคนสามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ อ.วิจิตรา  ตุ้งซี่ สามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
และอ.ดร.มุมตาส มีระมาน ได้ยื ่นเอกสารประกอบการสอนเพื ่อประเมินการสอนในตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งสองคน และอาจารย์ทุกคนสามารถดำเนินงานได้ตาม
แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามสายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ขอให้นำผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาปรุบปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป และพยายามดำเนินงานให้ได้ตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ทำไว้ 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน  ได้ยื่นส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อ.วิจิตรา  ตุ้งซี่ และอ.ดร.มุมตาส มีระมาน  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน  ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คือ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 
โดยจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาชาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปีการศึกษา 1/2564 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ มีอาจารย์  
ได้ยื่นส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับการอนุมัติให้ลาไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน คือ อ.วิจิตรา ตุ ้งซี ่ ซึ ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตร
มากกว่าเป้าหมาย รวมทั้งอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 4.41 ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-2  แผนพัฒาบุคลากรหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยี
 การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทบทวนปีการศึกษา 2563 (งบประมาณปี  
 พ.ศ.2564) (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-3  แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของบุคลลากรสายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-4  แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัต ิราชการของบุคลากร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1FhQQZDuksfGYjsrLsSEcyOpD_EcACFtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1khEgzyy7jM1Rgaz7AOAtNRFTZSNVIXoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSgh8AQw6CEy2uMyX0MAKUumHVBNN98S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15y-sJg4qrsIynfMUYCVfoAumORDkuuhq/view?usp=sharing
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4.1.3-5  รายงานประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง  
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-6  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่ 10/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-7  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่ 12/2563 (ลิงค์เอกสาร)  
4.1.3-8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-9  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-10  กพอ.03 ของ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ (ลิงค์เอกสาร) 
4.1.3-11  ขอเสนอผลงานเพ ื ่อขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการระดับผ ู ้ช ่วยศาสตรจารย์  
 (ลิงค์เอกสาร) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7KMCdLC1vzBG_bYPSkO_07AwxcLE3Ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDT5m7j1rpf58SWdSDUiFpUGsRch1z06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvFPpT9sqOPoenMhrWlw57iPeIgNVVYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBZjx_VCfDpbb_fSNqh_ueOzUdMeBONR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10tsTami6pUf-QE8V_1RqqqnzodNRSDBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3pWUAwEzsfQv8lpK-M0ur_nc46wiQ_X/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า (I) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มีความรู ้  ความเชี ่ยวชาญทางสาขาวิชาที ่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ท ี ่ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากว ุฒ ิการศึกษา ตำแหน่ง  
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จำนวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที ่ต้องการบุคลากรที ่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควร
มีอาจารย์ที่คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

      หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

      หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 51 

 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน ได้แก่ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิวาร ิโอภิธากร 
2 อาจารย์ ดร.มุมตาส  มีระมาน 

 

คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณ
ดังต่อไปนี้ 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 40  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม 520
ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.1-1  ชื ่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2  

                 (ลิงค์เอกสาร) 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

https://drive.google.com/file/d/1hhQfwsFU0t6Aio2T-YRbcN_uRD-1Etv0/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
5.00 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 40 
5.00 คะแนน 

บรรลุ 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไชปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 
 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

      หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

      หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ณิศา  มาชู   

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิวาริ โอภิธากร 
 

คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณ
ดังต่อไปนี้ 
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วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 
ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ 3
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60
ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.2-1  ชื ่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2 
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.2-2  คำสั่ง มรภ.สข. ที่ 838/2560 เรื่องการแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือน (ลิงค์เอกสาร) 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 
3.33 คะแนน 

ร้อยละ 50 
4.17 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

บรรลุ 
 

  

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่หนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 

https://drive.google.com/file/d/1hhQfwsFU0t6Aio2T-YRbcN_uRD-1Etv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUGC70x5yH3A29PwmVTuIBY_enl9rah2/view?usp=sharing
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มี
คุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดำเนินการ  ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น 

โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา 
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ผลการดำเนินงาน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 7 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 60 คะแนนที่ได้
เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

วิธีการคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

 
 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 60
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม  5

20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนประมง   พื้นบ้าน : กลุ่มประมงอินทรีย์ชุมชน
 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ลิงค์เอกสาร) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

https://drive.google.com/file/d/1_Jx_cm9ombJzhSnrekv5GXRdxxSPB6Ko/view?usp=sharing
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4.2.3-2  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลระหว่างการใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ทำความร้อน
 ในตู้ปลา (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.3-3 ผลของปริมาณยาปฏิชีวนะต่อคุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกเทศในการเก็บรักษาในตู ้เย็น  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.3-4 การสกัดไคโตซานจากกระดองหมึกเปลือกหอยขม และเกล็ดปลากะพงขาว (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.3-5 การบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบบึงประดิษฐ์ (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.3-6 การสำรวจการปนเปื้อนสารทาเลตในของเล่นสำหรับเด็ก (ลิงค์เอกสาร) 
4.2.3-7 ความพร้อมการให้บริการและการรับรู ้การปฏิบัติการตามมาตรฐานระบบบริการ
 การแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จังหวัดพัทลุง (ลิงค์เอกสาร) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 

https://drive.google.com/file/d/1HoJCMJfQwghQeuy2j3nEUjUmWsmzKtDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wm6mJ1TCpToBCeiRy4xIkm0MY_3ULnmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUs8SJ2ErpVmYA3ct-OAg76jaBPFVT4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BTt7Abm6t_nHtvR3I3t58gyays4A7Tq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0oLLaFfjsAf81xX2jfajOjJ1GMWh1d5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqLA0T05bIjuEfMQFrRiGwLTHSYQULQe/view?usp=sharing
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ได้แก ่

• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

• ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

• ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

• กรณีศึกษา 

• ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

• ซอฟต์แวร์ 

• พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที ่มีการเผยแพร่สู ่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 
10 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 นฤมล  อัศวเกศมณี* 
วรพงษ์  อัศวเกศมณี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กระบวนการพัฒนาแบบยั ่งยืน
ของชุมชนประมง   พื ้นบ้าน : 
กลุ ่มประมงอินทรีย์ช ุมชนบ้าน
ช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การประช ุมว ิ ชาการ
ร ะ ด ั บ ช า ต ิ แ ล ะ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2564 “มหาวิทยาลัย-
ช ุมชนร ่ วมก ันสร ้ าง    
พ ันธก ิจส ัมพ ันธ ์ตาม
ศ า ส ต ร ์ พ ร ะ ร า ช า  
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั ่งย ืน” ในวันที่  
7  ม ก ร า ค ม  2 5 6 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  หน้า 618-629 

วิจิตรา  ตุ้งซี่* 
ณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ปลานิลระหว่างการใช้และไม่ใช้
อุปกรณ์ทำความร้อนในตู้ปลา 

การประช ุ มว ิ ชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี
ก า ร ศ ึ ก ษ า  2 5 6 3 
“นว ัตกรรมทางส ังคม
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่ผลงาน 

ของชุมชนในยุคของการ
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง โ ล ก
ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 
ในวันที ่19 กุมภาพันธ์ 
2564  ณ ว ิ ทยาลั ย
เทค โน โลย ี ภ าค ใต้              
หน้า BP 134 –BP 139 

ณิศา  มาชู หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลของปริมาณยาปฏิช ีวนะต่อ
คุณภาพน้ำเชื้อปลาดุกเทศในการ
เก็บรักษาในตู้เย็น 

การประช ุมว ิ ชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ คร ั ้งท ี ่  31 ปี
การศึกษา 2564 “วิจัย
และนวัตกรรมสังคมยุค
หลังโควิด-19” ในวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564 
หน้า 212-219 

 
วิจิตรา  ตุ้งซี่* 
ณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

การสกัดไคโตซานจากกระดองหมึก
เปลือกหอยขม และเกล็ดปลากะพง
ขาว 

การประช ุมว ิ ชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ คร ั ้งท ี ่  31 ปี
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่ผลงาน 

การศึกษา 2564 “วิจัย
และนวัตกรรมสังคมยุค
หลังโควิด-19” ในวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564 
หน้า 1139-1146 

2 - บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที ่ต ีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม ่ อย ู ่ ในฐานข ้อม ูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที ่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 ธิวาริ โอภิธากร* 

ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์  
สุทธิสา ยาอีด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ว ิทยาล ัยนว ัตกรรมและการ
จัดการ 

การบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบ
บึงประดิษฐ์ 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
ปีที่ 26 (ฉบับที่ 1) 
มกราคม -เมษายน พ.ศ. 
2564 

สุทธิสา ยาอีด 
มุมตาส มีระมาน* 
ธิวาริ โอภิธากร* 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ว ิทยาล ัยนว ัตกรรมและการ
จัดการ 

การสำรวจการปนเปื ้อนสารทา
เลตในของเล่นสำหรับเด็ก 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
ปีที่ 25 (ฉบับที่ 2) 
พฤษภาคม - สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 

3 - บทความวจิัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์

ในวารสารทางวชิาการที่

0.60 มุมตาส มีระมาน* 
ยุภาวดี คงดำ 
กัลยา ตันสกุล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ว ิทยาล ัยนว ัตกรรมและการ
จัดการ 

ความพร้อมการให้บริการและ
การร ับร ู ้การปฏ ิบ ัต ิการตาม
มาตรฐานระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์

ว า ร ส า ร ว ิ ท ย า ลั ย
พยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี.  
3(2), 13 หน้า, 76-88. 
TCI(2). 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่ผลงาน 

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 

ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ำหนัก  
ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 4.00 0.8
2 0.40 0
3 0.60 1.00 0.6
4 0.80 2.00 1.6
5 1.00 0

7 3รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ  20 

5.00  คะแนน 

ร้อยละ  30 

5.00  คะแนน 

ร้อยละ  60 

5.00  คะแนน 

บรรลุ 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 คะแนน 3.06 คะแนน 5.00 คะแนน 
 

บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการดำเนินงาน 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจ
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563 อัตรา
การคงอยู่ ร้อยละ 80 ดังนี้ 

 
ลำดับ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 นางณิศา มาชู นางณิศา มาชู นางณิศา มาชู 
2 นางนฤมล อัศวเกศมณ ี นางนฤมล อัศวเกศมณ ี นางนฤมล อัศวเกศมณ ี
3 นายทนงศักดิ์ ธนูทอง (เสียชีวิต) - นางสาววิจิตรา ตุ้งซี ่
4 นายศรณัย์ รักษาพราหมณ ์ นายศรณัย์ รักษาพราหมณ ์ นายธิวาริ โอภิธากร 
5 นางสาววิจิตรา ตุ้งซี ่ นางสาววิจิตรา ตุ้งซี ่ นางมุมตาส มีระมาน 

ร้อยละอตัรา
การคงอยู่ 

80 100 80 

 

 
 

0

100

200

2561 2562 2563

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในหลักสูตร
อัตราการคงอยู่ร้อยละ
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หมายเหตุ 
 ปีการศึกษา 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ในวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั ้งที ่  3/2563 วันที ่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 ยังคงทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 
 ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเห็นชอบการยกเลิกการปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ใน
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั ้งที ่ 8/2563 เมื ่อวันที ่ 19 
ธันวาคม 2563 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1  สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
4.3.1-2  ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2 (ลิงค์เอกสาร) 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มีค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่า 4.00 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
การประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน  
การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 
การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหน้าที่ การจัดทำ มคอ. 3 - 7 ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอนการกำหนดผู้สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 4.31 ลดลง 
2562 4.46 เพ่ิมข้ึน  
2563 4.45 ลดลง 

https://drive.google.com/file/d/1wxi4MfIHTmCOeSEfROm6VRxG0Zn6mju4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTvcm-hD0qACD7IOQRUwKRC2UZdAwKq8/view?usp=sharing
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หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำ
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้
ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ  
 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2563 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร ลดลง 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 

  
เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร  ครั ้งที่ 1/2563  
 (ลิงค์เอกสาร) 
4.3.2-2  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร  ครั ้งที่ 1/2563  

 (ลิงค์เอกสาร) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 

  

y = 0.07x + 4.2667
R² = 0.6967

4

4.5

5

2561 2562 2563

แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน)

https://drive.google.com/file/d/1mTWS_gyKNCY3ymPzIyyyQ6vh7BT52pYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sl04NppuQgT6fNuDmD9uYGoyriIGrpQ/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 67 

 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาทีร่ับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

จำนวน

รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2559 

30 23 

(76.67%) 

21 

(70.00%) 

21 

(70.00%) 

20 

(66.67%) 

20 

(66.67%) 

ปีการศึกษา 

2560 

23 - 17 

(73.91%) 

16 

(69.57%) 

14 

(60.87%) 

13 

(56.52%) 

ปีการศึกษา 

2561 

6 - - 6 

(100.00%) 

5 

(83.33%) 

4 

(66.67%) 

ปีการศึกษา 

2562 

6 - - - 4 

(66.67%) 

4 

(66.67%) 

รวม 65 23 

(76.67%) 

38  

(71.70%) 

43  

(72.88%) 

43  

(66.15%) 

41 

(63.08%) 

 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

 1) นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการศึกษาไม่ถึงตามเกณฑ์ข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
      2) นักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ซึ่งลงทะเบียนเรียน แต่ไม่ชำระค่าลงทะเบียน 
 3) นักศึกษาลาพักการศึกษา เพราะมีปัญหาทางครอบครัว  
 4) นักศึกษาลาออกเนื่องจากสอบติดตำรวจ  
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3. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
 

ชั้นปีที่ 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

1 23 
(76.67%) 

17 
(73.91%) 

6 
(100.00%) 

4  
(66.67%) 

- 

2 21 
(91.30%) 

16 
(94.12%) 

5  
(83.33%) 

4 
(100.00%) 

- 

3 21 
(100.00%) 

14 
(87.50%) 

4  
(80.00%) 

- - 

4 20 
(95.24%) 

13 
(92.86%) 

- - - 

5 20 
(100.00%) 

- - - - 

รวม 20 13 4 4 - 

ร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผ่านตามแผน

กำหนดการศึกษา 

(100.00%) (92.86%) (80.00%) (100.00%) - 

 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 100 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ 80 
 

5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)  20  คน 

 5.1 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตร         0 คน 

 5.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร                 13  คน 

 5.3 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร                7  คน 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 

 6.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ  56.52 

 6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

    1) จำนวนนักศึกษาลาออก 1 คน 

      2) จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพ 2 คน  

      3) จำนวนนักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 3 คน 

     4) จำนวนนักศึกษาที่กำลังอยู่ในขบวนการเก็บรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

 ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จ
การศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทักษะที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่(1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) 
(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, 
media and technology skills) 

 ทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากคือ 
 1. กลุ ่มทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(criticalthinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( innovation and 
creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 
 2. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT 
(ICT literacy) 
 3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ ่มและการเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง 
( initiative and self-direction) ปฏิส ัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-
cultural interaction) ความร ับผ ิดชอบและความสามารถผล ิตผลงาน (accountability and 
productivity) ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการ
ดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ  แต่
ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้
ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพ
กายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การรับนักศึกษา               
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม ่ม ีข ้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม ่ ม ี ก า ร น ำ

ร ะ บ บ ก ล ไ ก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมนิ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเหน็ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปร ับปร ุง/พ ัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หล ักฐานเช ิงประจ ักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาสาศตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ขอรับการ
ประเมินตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา เนื่องจากจำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีน้อยติดต่อกัน 3 ปี (2560-
2562)  มหาวิทยาลัยจึงให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.1 การรับนักศึกษา - - - - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั ้ งกิ จกรรมในห้อง เรี ยนและนอกห้ อง เรี ยน  มีกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม ่ม ีข ้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม ่ ม ี ก า รน ำ

ร ะ บ บ ก ล ไ ก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
-  ม ีการนำระบบ
ก ล ไ ก ไ ป ส ู ่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- ม ี การประ เมิ น

กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 
  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปส ู ่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ี ก า รน ำ ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป ส ู ่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ม ีการปร ับปร ุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 74 

 

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

เห ็ นช ั ดเจน เป็ น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที ่ดี 
โดยม ี หล ั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ย ืนย ัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
 2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 3. ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤติ (critical, GPA ต่ำกว่า 2) 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการดำเนินงาน :  
การวางแผน (P) 

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรีร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
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 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ร่วมกับคณะ ทำการสำรวจความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาในการดูแลให้คำปรึกษา ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในทุกระดับชั้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบโฮมรูม (Home room) 
ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยและเข้าใจถึงปัญหาที่นักศึกษาประสบ มีการวางแผนการเรียน
สำหรับนักศึกษาเป็นรายบุคคล เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีปัญหาเรื่องแผนการเรียน  เพราะเรียน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (E) หรือยกเลิกรายวิชา (W) ขอพักการเรียน ขอลาเรียน ปัญหาการใช้ชีวิตที่
กระทบด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การเรียนของแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรจะได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563  
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ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และได้มีระบบการรายงานแผนการเรียนของนักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำระบบ
และกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  ซึ่งดำเนินงาน
ร่วมกับคณะฯ และมีการวางแผนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 1. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนการดูแลนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา   
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น มีเวลาให้การดูแลนักศึกษา ให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาที ่ม ีป ัญหาทางการเร ียน หรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื ่นๆ    
มีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา  
 3. ให้คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดการประชุมหรือเวที ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินกระบวนการดำเนินงานร่วมกับหลักสูตร 

การดำเนินการ (D) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในทุก
ชั้นปี ซึ่งหลักสูตรฯ คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยนักศึกษา
แต่ละชั้นปี มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ดังแสดงในตาราง  

อาจารย์ท่ีปรึกษา กลุ่มนักศึกษา 
อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 624257 
ผศ.สบาย ตันไทย 614257 
ผศ.ณิศา มาชู 604257 
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 594257 

 หลักสูตรกำกับติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้ง
ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในเวลาคาบ homeroom ตาม
ตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งที่พบกัน เช่น กิจกรรมเปิดใจเล่าสู่กัน
ฟัง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางครั้งมีการนำสื่อวิดีทัศน์เพ่ิมแรงบันดาลใจมาเปิดให้นักศึกษาดู 
รวมทั้งนำข่าวมาแจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งในเวลาและนอกเวลา โดยอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย
เวลาเพิ่มเติม  มีการตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการ
เข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียน, การแก้ไขผลการเรียน I, การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุ, การรับทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษามีทั ้งการพบปะพูดคุยโดยตรง และผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
Facebook และ line เป็นต้น อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นสื่อกลางระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คอย
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ช่วยประสานงานให้รุ่นพี่ที่เรียนเก่งมาติววิชาที่เรียนยากให้กับรุ่นน้อง จากการดำเนินการพบว่า 
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการการให้คำปรึกษา โดยนักศึกษามีช่องทางการขอรับคำปรึกษาและ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความไว้วางใจในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
มากขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินชีวิตประจำวันของ
นักศึกษาผ่านช่องทาง Social media ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะโรคระบาด COVID-19 
ทำให้ต้องใช้ Social media ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม อีกทั้งนักศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังสามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ซึ่งจะมีการแนะนำความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางวิชาชีพ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการแนะนำการสมัครงานในสถานที่
ต่าง ๆ อีกด้วย รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษามีการสร้างไลน์กลุ่มร่วมกับผู้ปกครอง ทำให้มีการรายงาน
ผลการเรียนและความเป็นอยู่ให้กับผู้ปกครองทราบ 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ทราบและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์บริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ณ กองพัฒนานักศึกษา 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยมีการประเมินกระบวนการ ควบคุมดูแลนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษา
วิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการจัดการข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2563 มีการประเมิน 2 ครั้ง เพื่อจะได้นำผลการประเมินครั้งที่ 1 มาปรับปรุงเพื่อวาง
แผนการดำเนินงานต่อไป จากผลการประเมินครั้งที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 และผลการประเมิน
ครั้งที่ 2 พบว่า ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้มี
การปฏิบัติที่หลากหลายมากขึ้น และต้องการให้มีวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
 ในปีการศึกษา 2563 มีการนำผลการประเมินครั้งแรกมาปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งพบว่า การ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในครั้งที่ 1 ประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาได้รับ
คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรจากอาจารย์ที่ปรึกษา (คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00) ทำให้ทางหลักสูตรได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม วางแผนและกำกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คำแนะนำในเรื่องการลงทะเบียนเรียน และกำหนดแผนการเรียนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 
2564 จึงทำให้การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในครั้งที่ 2 เพ่ิมมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
นอกจากนั้นยังมีประเด็นการให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และประเด็นอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (4.35 และ 4.41 ตามลำดับ) ซึ่งโดย
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ภาพรวมในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาในครั้งที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า ในครั้งที่ 1 (4.35 และ 4.30 ตามลำดับ) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา 

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

1.ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ 4.50 4.33 

2.นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียน การกำหนดแผนการเรียนตาม
หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.00 4.30 

3.การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.25 4.35 

4.อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.50 4.37 

5.อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา 

4.25 4.41 

ภาพรวมด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา 4.30 4.35 
 

 นอกจากนั้นมีการประเมินขั้นตอนการดำเนินการให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา
จากการประชุม พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการตามระบบและกลไกการให้คำปรึกษาได้อย่างดี
และมีการรายงานผลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบดูแล มีการรายงานผลการให้
คำปรึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่านักศึกษาทุกชั้น
ปีมีความพึงพอใจต่อการดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งในปีการศึกษา 2563 มีการ
ประเมิน 2 ครั้ง ซึ่งสามารถนำผลการประเมินครั้งที่ 1 มาวางแผนและปรับปรุงให้การควบคุมการ
ดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้ทันท่วงทีในปีการศึกษานั้น ๆ อีกทั้งจาก
การประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงปัญหาของนักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
วางแผนการช่วยเหลือนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองได้ และสามารถแก้ปัญหาของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถมีผลการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ และส่งผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตร
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ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ  มีความ
เสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาช้า  ในปีการศึกษาถัดไป 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินจากปีที่ผ่านมาร่วมกับผลการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และดำเนินการในปีนี้จากการดูแลติดตามนักศึกษาของ
อาจารย์ที ่ปรึกษาทุกชั้นปีทำให้นักศึกษามีพัฒนาการที ่ดีขึ ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที ่ติดวิกฤติ 
(critical, GPA ต่ำกว่า 2) ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนของนักศึกษามี GPA สูงขึ้น ไม่
มีนักศึกษาติดวิกฤติ ซึ่งพบว่ามี GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 อยู่ที่ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ 
GPA 2.50-2.99 อยู่ที่ร้อยละ 23.81 และ GPA 2.01-2.49 อยู่ที่ร้อยละ 9.52% ดังนั้นนักศึกษา
ส่วนใหญ่ในหลักสูตรมี GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า GPA 
≥3.00 2.50-2.99 2.01-2.49 ≤2.00 

2560 76.92% 15.38% 7.69% 0 
2561 75% 25% 0 0 
2562 25% 50% 25% 0 

รวมทุกชั้นป ี 66.67% 23.81% 9.52% 0 

 
  ทั้งนี้ทางหลักสูตรคอยกำกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยดูแลนักศึกษาจนสามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งพบว่าในปี
การศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรสูงกว่า  3 ปีที่ผ่าน
มา และพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ดังแสดงในตารางและ
กราฟ ดังนั้นการมีระบบและกลไก มีการวางแผน และมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา จำนวน 2 ครั้ง ในรอบปี ทำให้ผลการดำเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย สามารถจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาได้ 
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ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

จำนวนที่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนที่คงค้าง
อยู่ 

จำนวนที่
หายไป 

อัตราการคงอยู่ 
ร้อยละ 

2557 28 13 0 15 46.43 
2558 28 11 0 17 39.29 
2559 30 19 1 10 63.33 
2560 23 13 0 10 56.52 
2561 6 0 4 2 66.67 
2562 6 0 4 2 66.67 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 
จำนวนที่รับเข้า 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
จำนวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2557 28 0 0 
ปีการศึกษา 2558 28 0 0 
ปีการศึกษา 2559 30 9 30.00 

ปีการศึกษา 2560 23 13 56.52 

ปีการศึกษา 2561 6 - - 
ปีการศึกษา 2562 6 - - 

28 28 30
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9 13

0.00 0.00

30.00

56.52
y = 19.957x - 28.261

R² = 0.8957
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แนวโน้มอัตราการส า เ ร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

จํานวนที่รับเข้า สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษารอ้ยละ เชิงเส้น (สําเร็จการศึกษาร้อยละ)
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สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
จากการกำหนดเป้าหมายไว้ 4 ข้อ พบว่าสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
 1. นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ ้น และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
 2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 3. ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤติ (critical, GPA ต่ำกว่า 2) 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 (ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.35) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1  ระบบและกลไกการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2563  
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.1-2  คำสั ่งแต่งตั ้งอาจารย์ผู ้ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.1-3  รายงานการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

y = 4.9483x + 39.723
R² = 0.6068
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาในหลักสูตร

จํานวนที่รับเข้า จํานวนที่หายไป อัตราการคงอยู่ร้อยละ เชิงเส้น (อัตราการคงอยู่ร้อยละ)

https://drive.google.com/file/d/14vPXSmaBfzLgKGQ5UB7luORNiZnhR_g2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vX254OLM4tfjaZeUoAF3TeiZtXyt7gYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
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3.2.1-4  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564 (ลิงค์เอกสาร)  
3.2.1-5  รายงานสรุปผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ ยงสัตวน้ำ) 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.1-6  รายงานสรุปผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 
 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.1.7  GPA ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาทุกชั้นปี (ลิงค์เอกสาร)  
3.2.1-8  ภาพจาก Social media ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (ลิงค์เอกสาร) 

 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1. นักศึกษามีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 2 .มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
 3. มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาแล้วได้งานทำทันทีในปีการศึกษา 2563 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการดำเนินงาน :  
การวางแผน (P) 

•  มีระบบ มีกลไก 

https://drive.google.com/file/d/1Y5Iq9Gq2oRHR-rRP9PHW3bPz-djzaWGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tF9HMRACmo7eJX0O-3KtAuxEt8kTPlBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5bSGm-qJ8mcO_toUNMb86OACzI8fmX8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LoH1HXBJlI9W6sY6C_Rfh7qNGQLj0z3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilYy4KVACBIlRFNZXPY_0xlgAAm1s3Mu/view?usp=sharing
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มุ่งหวังสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านต่าง ๆ และเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  
          หลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนการจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทำให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุข ผ่าน
โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับการพัฒนานักศึกษา ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
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 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
และ 7C ได้แก่  

 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 
 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 
 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ) 
 - Communications, Information, and Media Literacy (ท ักษะด ้ านการส ื ่ อ ส า ร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

การดำเนินการ (D) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 หลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนการจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทำให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุข ผ่าน
โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนานักศึกษา โดยดำเนินการผ่านโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

 1. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม: ซึ่งเป็นตัวกำหนด
ความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสาร และการ
ร่วมมือ 
 - โครงการอบรม เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเข้าใจนวัตกรรม 
เพ่ือให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม จัดให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม โดยการเพิ่มทักษะการสร้างนวัตกรรม
ให้กับนักศึกษาจนได้แบบแผนหรือชิ้นงานด้านนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปัญหา
พิเศษและโครงการพิเศษ หรือเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนในชั้นเรียนได้  
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 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10  จัด
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม และมีส่วนช่วยเหลือสังคม
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืนจากความร่วมมือกันของนักศึกษา 
 - กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนด้วย Problem-Based Learning 
เช่น การทำปัญหาพิเศษ ทำให้นักศึกษามีทักษะการเร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และนำมา
ประยุกต์ใช้ในทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เช่น หัวข้อโครงการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ 
 
 1) แกรนูลฟู ่น้ำมันกานพลู: ยาสลบปลานิล โดยนางสาวกันฑิมา ชัยมนตรี และ
นางสาวหทัยกาญจน์ วิเชียรรัตน์   
 2) ผลิตภัณฑ์เค้กปลานิลผสมปลานิลหยอง โดยนางสาวจารุวรรณ เสนานุวงค์ และ
นางสาวอรทัย สาดีน 
 3) ผลของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าไทยที่  
เลี้ยงด้วยคลอเรลลา โดยนางสาวสุพรรษา กระนิล และนางสาวกาญจนา คงเพ็ชร 
 - กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา:  การทำเกษตรผสมผสาน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการอนุรักษ์อนุรักษ์คลองหลา และการบริการวิชาการ 
เรื่อง การอนุบาล และการเลี้ยงปลาในกระชังบ่อดิน พ้ืนที่เกษตรกร ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และนักศึกษา โดยเฉพาะการเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ทำให้นักศึกษา
เป็นนักปฏิบัติได้ดี มีความม่ันใจ และเป็นพ้ินฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี: เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื ่อและเทคโนโลยีมากมาย นักศึกษาจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย
อาศัยความรู ้ในหลายด้าน ดังนี้  ความรู ้ด้านสารสนเทศ ความรู ้เกี ่ยวกับสื ่อ และความรู ้ด้าน
เทคโนโลยี 
 - กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
โครงการอบรม Microsoft office เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม ELLIS และ 
English Discoveries เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
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 - การสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อมี
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้  
 - รายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ และโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานสำหรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
ทันสมัย มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อ และมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอที่ดี 
 - กิจกรรมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ศึกษาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้นักศึกษา
สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
 - โครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว ทำให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 

 3. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านชีวิตและอาชีพ : ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุค
ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ ความยืดหยุ่น
และการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ภาวะ
ผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ จัดให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจด้านการเกษตรและอาหาร 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถหารายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นอาชีพเสริมได้ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี จัดให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ โดยมี
วิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาหันมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มาก
ขึ้น และสามารถรับมือและปรับตัวในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 - โครงการอบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" จัดให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากร คือ คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ 
ภาคใต้ และคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ จากบริษัท เรซูเม่จำกัด บรรยายให้ความรู้แนวทางการทำงานใน
สังคมปัจจุบันและการสร้างแรงบันดาลใจ และการเขียนเรซูเม่เพ่ือสมัครงาน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื ่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษร จัดให้กับนักศึกษาในปัจจุบันทุกชั้นปีและศิษย์เก่า เพื่อได้รับความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และธุรกิจกาแฟ เพื่อพัฒนาความรู้นำไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้ 
 - กิจกรรมงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง จัดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายและชมบู๊ทของ
บริษัทต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้นักศึกษามองเห็นลู่ทางถึงการประกอบอาชีพใน
ธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง 
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 - รายวิชาการเตรียมฝึก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในสาขา
วิชาชีพในอนาคต 
 - โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ (แปรรูปปลาดุกแดดเดียว)  
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ และ
นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
 - โครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหารายได้ระหว่างเรียน 

 นอกจากนั้นหลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีอัตลักษณ์ ผ่านโครงการและกิจกรรมดังนี้ 
 - โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายราเชนร์ พันธุ์ฤกษ์ ได้สมัครเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งเข้าไปร่วมกิจกรรมใน
ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ดังนั้น
โครงการดังกล่าวได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรโดยการมี
จิตอาสา รวมทั้งได้ความรู้และฝึกปฏิบัติในด้านวิชาชีพ และมีรายได้ให้กับนักศึกษา 
 - โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564 กิจกรรมราชภัฏอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรให้มจีิตอาสา  
 - พิธีไหว้ครู 2563 กิจกรรมนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและบายศรีสู่ขวัญ พิธีสวดมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 12 ตุลาคม 2563 พิธีสมโภชองค์กฐิน และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของโปรแกรมวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร 

 ทางหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ผศ.สบาย  
ตันไทย) เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้าง
หรือผลิต มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ และมีภาวะผู้นำ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใ ช้ในการ
ดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งพบว่า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สนใจ
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และลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ร้อย
ละ 50 จากเดิมในปีที่ผ่าน ๆ มา ไม่มีนักศึกษาสนใจเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ
สหกิจศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือมุ่งหวัง
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านสาขาวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยการ
เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์สูงมาบรรยายในรายวิชาเรียน ดังนี้ 

รายวิชา  หัวข้อในการบรรยาย วิทยากร 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 
5063514  

การเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

การทำธุรกิจการเลี้ยงปลากัด คุณเจริญ  สุพรส ผศ.สบาย ตันไทย 

5063514  
การเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

การทำธุรกิจการผลิตปลานลิครบ
วงจร และการจัดต ั ้งว ิสาหกิจ
ชุมชน 

คุณสายจิต  ขุนทอง ผศ.สบาย ตันไทย 

5063410  
โรคและพยาธสิัตว์น้ำ 

การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำด้วย
วิธีการทางเนื้อเยื่อวิทยา 

คุณอัครวิทย์  อิสสะโร อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 

5063410  
โรคและพยาธสิัตว์น้ำ 

การตรวจสอบโรคสัตว์น้ำด้วย
วิธีการทางอณูชีววิทยา 

ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 
5064510 

การจัดการฟารม์สตัว์น้ำ 
ธุรกิจการทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น รศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย 

 
ผศ.สบาย ตันไทย 

5064510 
การจัดการฟารม์สตัว์น้ำ 

การใช้ระบบโซล่่าเซลล์ในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

คุณกฤชพล ณะกูล  
 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

การใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศ
ชายฝั่งเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

คุณลือศักดิ์ นุ้ยดี  
 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

ระบบนิเวศในแหล่งน้ำไหล และ
แนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

จ.ส.อ.สุทธริักษ์ จำริห ์ ผศ.สบาย ตันไทย 

5062311 
คุณภาพน้ำและการ

วิเคราะห์นำ้ 

คุณภาพน้ำและเทคนิคการ
วิเคราะห์นำ้ 

คุณเพ็ญศรี บุญตามช่วย  
 

ผศ.สบาย ตันไทย 

 

 ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกหลายกิจกรรม แต่
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ได้ ได้แก ่
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 1) โครงการสุนทรียภาพยามเย็นลานเกษตรสัมพันธ์ 
 2) โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
 3) โครงการการประช ุมว ิชาการนำเสนอผลงานทางว ิชาการด ้านว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 นอกจากนี้ในช่วงภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีสถานการณ์ระบาดของโรคระบาด 
“COVID-19” ระลอกใหม่ ที่ผลักให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” ในทุก ๆ ด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ 
ธุรกิจ สาธารณสุข การศึกษา ทำให้เห็นรูปแบบ “New Normal” ชัดเจนขึ้น โดยมหาวิทยาลัย ได้มี
มาตรการให้หยุดการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรจึงมีการประชุมร่วมกันว่าให้มีการ
จัดการเรียนการสอน และจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาพัฒนาปรับตัวในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้นโดยอัติโนมัติ 
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้รายวิชาต่าง ๆ  จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเรียน
อย่างมีความสุข โดยมีการศึกษานอกสถานศึกษา ซึ่งมีดังนี้ 

รายวิชา  สถานที่ศึกษา นอกสถานศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

5061315 
นิเวศแหล่งน้ำ 

- ศูนย์การเรยีนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สวน
ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา  
- หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5063410 
โรคและพยาธสิัตว์น้ำ 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นำ้ กิจการ  ศุภมาตย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

อ.วิจิตรา ตุ้งซี ่

5063514 
การเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

- Mud Betta Farm อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
- วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำม่วงก็อง อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 
 
 

ผศ.สบาย ตันไทย 

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 
5064510 

การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 
น้ำใสฟาร์ม ตำบลปากรอ อำเภอสงิหนคร จังหวัด
สงขลา 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5064512 
ระเบียบข้อบังคับทาง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดสงขลา 
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา  
- ณัชพลฟาร์ม ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

ผศ.สบาย ตันไทย 
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5062311 
คุณภาพน้ำและการ

วิเคราะห์นำ้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นำ้สงขลา ตำบล
พะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

- ศูนย์การเรยีนรู้การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝั่ง ตำบล
สุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
- กลุ่มอนุรักษ์คลองลำชาน  
- เจพี โกโก้ไทย ฟารม์ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่าน
ตาขาว จังหวัดตรัง 

ผศ.สบาย ตันไทย 

5063138 
แพลงก์ตอนวิทยา 

- หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- อ่างเก็บน้ำสวนตูล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- หาดบ่ออิฐ บ้านเกาะถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- คลองวง ต.น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- ทะเลสาบรอบเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
- อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
- อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา 
- คลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- คลองบำบัดน้ำเสยีเทศบาลหาดใหญ ่

อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่กล่าวมาและกิจกรรมที่อาจารย์ใน
หลักสูตรฯ มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบนอกเหนือจากรายวิชาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
การดูแลปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาดุก การเพาะไรแดงเพ่ือใช้ในการอนุบาลลูกปลา เป็นต้น  ส่งผล
สะท้อนย้อนกลับทำให้นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มี
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 6 ปี ในปีการศึกษา 2557 – 2562 แต่
ในปีการศึกษา 2563 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ 
งดจัดกิจกรรม ห้ามเดินทางออกจากจังหวัดสงขลา แต่ทั้งนี้คณะร่วมกับหลักสูตร อาจารย์ และ
นักศึกษาได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งขันทักษะต่าง ๆ โดยมีการประชุมแต่งตั้ง
กรรมการ จัดสรรงบประมาณ ประชุมวางแผนคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ  และมีการเตรียม
ความพร้อมและซักซอ้มนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

1. การแข่งขันนวัตกรรมด้านการเกษตร 
เรื่อง: แกรนูลฟู่น้ำมันกานพลู : ยาสลบปลานิล (Effervescent Granules from Clove 

Oil: Anesthetizing Tilapia)  
นักศึกษาผู้แข่งขัน: น.ส.กันฑิมา ชัยมนตรี และ น.ส.หทัยกาญจน์ วิเชียรรัตน์ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 91 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 
การเตรียมความพร้อม: ได้มีการเตรียมผลิตภัณฑ์แกรนูลฟู่น้ำมันกานพลู เตรียมอุปกรณ์
จัดบู๊ท และเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการนำเสนอ 

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง 
นักศึกษาผู้แข่งขัน: น.ส.สุพรรษา กระนิล และ น.ส.อินทุพร พิพัฒนานนท์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ณิศา มาชู และ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 
การเตรียมความพร้อม: มีการรวบรวมแนวข้อสอบทางด้านประมง และมีการติวข้อสอบใน
คาบว่าง 

3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านประมง (แพ็คถุงปลา) 
นักศึกษาผู้แข่งขัน: นายพิเชฐ หลับด้วง และ น.ส. รุสมาลิน สะหีม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ ผศ.สบาย ตันไทย 
การเตรียมความพร้อม: เตรียมอุปกรณ์แพ็คปลา มีการซักซ้อมแพ็คปลาและจับเวลาใน
คาบว่าง 

4. การแข่งขันทักษะขับร้องเพลงที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร 
นักศึกษาผู้แข่งขัน: น.ส.กันฑิมา ชัยมนตรี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 
การเตรียมความพร้อม: คัดเลือกเพลงที่จะขับร้อง และซ้อมร้องเพลงทุกเย็น 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 จึงมีกิจกรรมและกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพ
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได ้

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้ประเมินผลจากการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา ซึ่งจัดตารางให้นักศึกษาเข้าเรียนในทุกสัปดาห์) พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis 66.67% ส่วนในปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับเปลี ่ยนแบบทดสอบ โดยเลือกใช้แบบทดสอบ English 
Discoveries สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 รหัส 62  ซึ่งกำหนดให้นักศึกษา
ต้องสอบผ่านเกณฑ์ระดับ Intermediate 1  ขึ้นไป ผลปรากฎว่า ไม่มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
ระดับ Intermediate 1 เลย แต่ในปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษารหัส 62 สอบผ่าน ระดับ 
Intermediate 1 ที่ระดับ 50% ส่วนนักศึกษารหัส 60 และ 61 สอบผ่าน 100% และการทดสอบ
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสานเทศ พบว่า นักศึกษาปี 4 รหัส 60 
สามารถสอบผ่าน 100% ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสตูร
และผลจากการจัดโครงการ การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนอก
สถานศึกษา พบว่าทำให้นักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความสุขใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรวจสอบได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อดานการ
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พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในครั้งที่ 2/2563 อยู่
ในเกณฑ์มาก 4.33 คะแนน 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ได้จัดทำให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินครั้งแรกมาปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่ง
พบว่า การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในครั้งที่ 1 ประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่างทั่วถึง (คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.75) และประเด็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) ทำให้ทางหลักสูตรได้นำเรื ่องนี้เข้าที่ประชุม ซึ่งมติที่
ประชุม สรุปว่า ในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา นักศึกษาประเมินให้ต่ำ 
เนื่องจากขณะที่นักศึกษาประเมินในครั้งที่ 1/2563 กิจกรรมยังไม่ได้จัดซึ่งอยู่ช่วงปลายในภาค
การศึกษาที่ 2/2563 ส่วนประเด็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า หลักสูตรได้กำกับให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา 
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพบปะพูดคุยโดยตรง หรือผ่าน Social 
media ของอาจารย์ หรือของทางหลักสูตร ซึ่งมีเพจ Facebook ชื่อว่า “เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราชภัฏ
สงขลา” หรือเพจ Facebook ของคณะฯ ที่คอยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักศึกษา
และศิษย์เก่าทราบกันอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงทำให้การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในครั้งที่ 2 
มีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในทุกประเด็น โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33) 
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ มีการสรุปประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ และนำผลประเมินมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยผ่าน
ประธานหลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อมูล ผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุง 
เพื่อนำข้อมูลรวมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปกำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ และส่งผลต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร รวมทั้งโครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในยุค New Normal 
เช ่น  1)  โครงการเพ ิ ่ มท ักษะใช ้ งานและร ู ้ เท ่ าท ันส ื ่ อ ไอซ ีท ี  ( ICT– Information and 
Communication Technology)  2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของการเรียนรู ้ โดยเน้นให้ผู ้เร ียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร  และ 3) การจัด
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สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
ร้องเรียนที่นักศึกษาได้เสนอแนะไว้ว่า อยากให้มีวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 จากการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งจัดตารางให้นักศึกษาเข้าเรียนในทุกสัปดาห์) ส่งผลให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ในหลักสูตรสามารถสอบผ่านการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (90.48%) มีเพียง 
9.52% ที่ยังสอบไม่ผ่าน และการจัดโครงการ/กิจกรรม และรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษาปี 4 รหัส 60 สามารถทดสอบความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสานเทศ ผ่าน 100% ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร และจากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีท้ังหมด สามารถหล่อ
หลอมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงาน
หรือปัญหาพิเศษได้ดียิ่งขึ้น  
 ผลการดำเนินงานจากที่ทางอาจารย์ หลักสูตร และคณะได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ผ่าน Social media หรือการพบปะ
โดยตรงระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่าส่งผลต่อนักศึกษา ดังนี้ 
 - การได้งานทำ จากศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าเอง ร่วมกับข่าวการรับสมัครงานที่
ทางอาจารย์ หลักสูตร และคณะได้ประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้นักศึกษาได้มีงานทำ ได้แก่  
   

 1. นางสาวสุพรรษา กระนิล (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำให้สำเร็จการศึกษาแล้วได้งานทำทันที) 
 ตำแหน่งนักวิชาการเลี้ยงกุ้ง ศรีสุบรรณฟาร์ม จ.สุราษฎร์ธานี 
 2. นางสาววิไลพร บุตรคง (ศิษย์เก่า)  
 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (LAB) บริษัท นาพญา จำกัด ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 
 - นักศึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสารการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา 
จำนวน 2 คน ได้แก่ 
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อสุวรรณ 
 2. นายธีระวัฒ ชายหอมรส 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 1. นักศึกษามีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร (จำนวน 3 เรื่อง) 
 2. มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ร้อยละ 50) 
 3. มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาแล้วได้งานทำทันทีในปีการศึกษา 2563 (ร้อยละ 7.69) 
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 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.3-1  ระบบและกลไกการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-2  ภาพโครงการอบรม เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 (ลิงค์เอกสาร)  
3.2.3-3  ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการเร ื ่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-4  ภาพโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-5  ผลงานนักศึกษาด้านนวัตกรรม ( Innovation) และด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
 thinking) (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-6  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การ ท ำ
 เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-7  ภาพกิจกรรมต้อนร ับนักเร ียนโรงเร ียนสาธ ิตฯ ศึกษาฟาร ์มเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น้ำ  
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-8  ภาพโครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู ้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ ่นใหม่ 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-10  ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-11  ภาพโครงการอบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-12  โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการหลักสูตรระยะสั ้นเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้ศ ิษย์เก่า  
 คณะเทคโนโลยีการเกษร (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-13  กิจกรรมงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-14  โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ (แปรรูปปลาดุกแดดเดียว) 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-15  โครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 (ลิงค์เอกสาร)  
3.2.3-16  ภาพโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 
 มหาวิทยาลัย (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-17  ภาพโครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/14vPXSmaBfzLgKGQ5UB7luORNiZnhR_g2/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skruagri&set=a.2891024597775599
https://photos.google.com/share/AF1QipPhCpx_PFjYFnCUmtel5bOevhiD0P56EnS6Zz_ZLpPoxjVMreNUoJjyJYc-r1d9ag?pli=1&key=SHBid25RNjB4R2xPLU1uRVBkMmtvbVdtT0o3Ymd3
https://drive.google.com/file/d/1phAF3ES9l049c6hRviwJxcrso-8ci_sq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_IoNtdBQ3kKkgeW4POH4vXqZ82HPb610/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set?vanity=skruagri&set=a.2763548230523237
https://drive.google.com/file/d/1eflTViYH3yKxMTSE8iDdsS6Ykr4TZb-D/view?usp=sharing
https://photos.google.com/share/AF1QipPLxwityKZSvOZcZI7hMiUoB5aJXVdU23ADwOAMwAPI109sUbbl8X9cFBNIniE6kg?pli=1&key=blBpX25xUDBGS0UtWTRIb2xzUFBUWFZQUm0tNXpR
https://drive.google.com/file/d/1MaAGcrH5E09uUL5qqNUbCPare0ccDOQu/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skruagri&set=a.2891019444442781
https://drive.google.com/file/d/1Cvd1OBMjIBE6ubxU9UxX611BiuUqid7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Vq_7Lz3L7LAZrmn3Y2kdSdholcyrKkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vBY747NouSBGeB6OVYaJHC0t26IED4kk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0v4zEbBIHiclb2RxM03_e-OIwCQxY_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FnJ3fIxWCGSI6NV31_vRk28pCo7gtvkc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lQdFq1HG9zIq4AQCc8NXRPfq6xAXmLa/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skruagri&set=a.2696334760577918
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3.2.3-18  ภาพพิธีไหว้ครู 2563 กิจกรรมนบครูผู ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและบายศรีสู ่ขวัญ ฯลฯ 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-19  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของโปรแกรมวิชาฯ 
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-20  หนังสือเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์สูงมาบรรยายในรายวิชาเรียน (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-21  โครงการดูงานนอกสถานศึกษา (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-22  ผลการทดสอบความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสานเทศ  
 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-23  ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-24  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ระดับปริญญาตรี 
 คณะเทคโนโลยีการการเกษตร (หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ลงิค์เอกสาร) 
3.2.3-25  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ระดับปริญญาตรี 
 คณะเทคโนโลยีการการเกษตร (หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-26  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-27  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-28  เพจ Facebook ชื่อว่า “เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราชภัฏสงขลา” (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-29  เพจ Facebook ของคณะฯ (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-30  รางวัลผลงานของนักศึกษาปี 2557-2562 (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-31  ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านตำแหน่งงานจากอาจารย์โดยตรง (ลิงค์เอกสาร) 
3.2.3-32  รายงานการบูรณาการงานวิจัยกับการสอน และการบริการวิชาการต่อชุมชน (ลิงค์เอกสาร) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=skruagri&set=a.2721161781428549
https://drive.google.com/file/d/1MCnDjKxgztjIN11w4L5YdXSgFmYTadba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15GFLd5KrTZ2BTIrGcKIU7hHP-i-UYcdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Yb9WH2EMWN7Q9F4xe6233cogIoVrJ_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDeNrMdrx5ixOgyStv0ShC3ZmrRe9iEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDeNrMdrx5ixOgyStv0ShC3ZmrRe9iEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tF9HMRACmo7eJX0O-3KtAuxEt8kTPlBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5bSGm-qJ8mcO_toUNMb86OACzI8fmX8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5Iq9Gq2oRHR-rRP9PHW3bPz-djzaWGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/197915110221573
https://www.facebook.com/skruagri
https://drive.google.com/file/d/1A6Spv10J45SHQBiOeqyNeZOhWkJyMQG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCnDjKxgztjIN11w4L5YdXSgFmYTadba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITegv1KlpbjXhdkpQG2njmRR3zULZcES/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในการรายงานการดำเนินงานตามตัว
บ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ :  
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2  
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดตามนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงาน
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มี
บัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละรุ่น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไ ม ่ ม ี ก า ร

รายงานผล 
การดำเนิน 
งาน 

 

- ม ีการรายงาน
ผลการดำเนิน
ดำเนินงานใน
บางเร่ือง 
 

- มกีารรายงานผล
การดำเนินงาน 
-ดำเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตามคำ 
อธิบายในตัวบ่งชี ้
  

- มีการรายงานผล
ก า ร ด ำ เ นิ น
ด ำ เ น ิ น ง า น
ครบทุกเร ื ่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที ่ด ีข ึ ้นในบาง
เร่ือง 

- มีการรายงานผล
ก า ร ด ำ เ นิ น
ด ำ เ น ิ น ง า น
ครบทุกเร ื ่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที ่ด ีข ึ ้นในทุก
เร่ือง 
 

- มีการรายงานผลการดำเนิน
ดำเนินงานครบทุกเรื ่อง
ตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดี
ขึ้นทุกเรื่อง 

- มีแนวโน้มที่โดเด่นเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เด ียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผ ู ้ตรวจประเม ินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ดำเน ินงานที ่ โดดเด ่นอย ่าง
แท้จริง 
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ผลการดำเนินงาน 

3.3.1 การคงอยู ่
ผลการดำเนินงาน :  
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

จำนวนที่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนที่คง
ค้างอยู่ 

จำนวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่ร้อย

ละ 

2557 28 13 0 15 46.43 
2558 28 11 0 17 39.29 
2559 30 19 1 10 63.33 
2560 23 13 0 10 56.52 
2561 6 0 4 2 66.67 
2562 6 0 4 2 66.67 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
- คิดจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด  35  คน 
2. จำนวนนักศึกษาที่หายไป   14  คน 
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   21  คน  

- คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 

 

 

 

จำนวนศึกษาท่ีคงอยู่ 

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 
X 100 

21 

35 
X 100 = ร้อยละ 60 
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อัตรากการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งดูได้จากเส้นแนวโน้ม 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 
  

y = 4.9483x + 39.723
R² = 0.6068
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2557 2558 2559 2560 2561 2562

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวนที่รับเข้า จํานวนที่หายไป อัตราการคงอยู่ร้อยละ เชิงเส้น (อัตราการคงอยู่ร้อยละ)

https://drive.google.com/file/d/1MCnDjKxgztjIN11w4L5YdXSgFmYTadba/view?usp=sharing
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3.3.2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน :  
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 
จำนวนที่รับเข้า 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
จำนวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2557 28 0 0 
ปีการศึกษา 2558 28 0 0 
ปีการศึกษา 2559 30 9 30.00 

ปีการศึกษา 2560 23 13 56.52 

ปีการศึกษา 2561 6 - - 
ปีการศึกษา 2562 6 - - 

 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
      อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการสำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามาลงทะเบียน แต่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ไม่
ชำระค่าลงทะเบียน อาจเป็นเพราะภาวะในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจตกต่ำ อีกท้ังนักศึกษาที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นปีแรกเข้าท่ีมาสมัครเรียน แต่ไม่มาเรียน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 
 

y = 19.957x - 28.261
R² = 0.8957
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แนวโน้มอัตราการส า เร็จของนักศึกษาในหลักสูตร

จํานวนที่รับเข้า สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาร้อยละ เชิงเส้น (สําเร็จการศึกษาร้อยละ)

https://drive.google.com/file/d/1MCnDjKxgztjIN11w4L5YdXSgFmYTadba/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 100 

 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน : ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2560 4.00 ระดับมาก  

2561 4.80 ระดับมากที่สุด  
2562 5.00 ระดับมากที่สุด  
2563 4.00 ระดับมาก  

บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อดูเส้นแนวโน้ม
พบว่ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการร้องเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอน อยากให้มีรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีรายวิชาปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 จึงได้มีกิจกรรม
และการเรียนการสอนที่พานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเป็น
วิทยากร มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งจัดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศทำให้นักศึกษาสอบการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษได้มากขึ้น จึงทำ
ให้นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2563 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ิมขึ้น 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ิมขึ้น 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมขึ้น  

2560, 4.00

2561, 4.80

2562, 5.00

2563, 4.00

y = 0.02x + 4.4
R² = 0.0024

3.50

4.00

4.50

5.00

2560 2561 2562 2563

แนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ นักศึกษา

ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน)
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครั้งท่ี 1/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
3.3.3-2  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครั้งท่ี 2/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ช่องทางในการจัดการข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ผ่านทางกลุ่ม line, Facebook และเพจคณะฯ 
ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม วิธีการจัดการต่อข้อร้องเรียนมีความ
เหมาะสม ทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนในระดับมาก และในปีการศึกษา 2564 ทาง
หลักสูตรร่วมกับคณะมีการวางแผนการจัดการข้อร้องเรียนที่นักศึกษาได้เสนอแนะมา โดยจัดให้มี
กิจกรรมและการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และเพ่ิมการปฏิบัติโดยการ
ทำงานร่วมกับชุมชน ทำให้นักศึกษาได้มีศักยภาพและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1N8Fx2alQZaCbC2sm0xcuh1t-oHVs8tqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfb5UZbcEEzNpsN_fF8yMkrr_Ky2iNPs/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกำกับและส่งเสริมการ
ดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้         
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด
ไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 

หมายตุ :  
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย 

แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ในกรณีหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจจะไม่ถึงร้อย
ละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็น
ฐานในการคิด เช่นมีนักศึกษา ต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนให้ประเมินโดยการคิด
จากนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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ผลการดำเนินงาน :  
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี และ โท ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 23 - 
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
5 21.74 

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม 5) 

4.82 - 

*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1-1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ลิงค์เอกสาร) 

 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคำนวณ 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 
4.50 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 4.40 
4.40 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 4.82 
4.82 คะแนน 

บรรลุ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได้  = 

4.96+4.70+4.80+4.90+4.72 
ประเมินบัณฑิต 5 

 

=   4.82 คะแนน

https://drive.google.com/file/d/1wfb5UZbcEEzNpsN_fF8yMkrr_Ky2iNPs/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  โทรศัพท์  : 062-2294626  
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเม่ือ
เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมด 
X 100 

17 

21 
X 100 = ร้อยละ 80.95  
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

 
คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี ้ที ่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู ้สำเร็จการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมี
ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว  

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 

80.95 

100 
X 5 = 4.05 คะแนน 
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ผลการดำเนินงาน :  

 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ ยง  
สัตว์น้ำมีดังนี้ 
ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 23 คน 
2. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 23 คน 
3. จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
12 คน 

ตรงสาขาที่เรียน 3 คน 
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 9 คน 

4. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 คน 
5. จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 คน 
6. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 0 คน 
7. จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 คน 
8. จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 2 คน 
9. จำนวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0 คน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.2-1  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ลิงค์เอกสาร) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75.00 
3.75 คะแนน 

ร้อยละ 87.50 
4.38 คะแนน 

ร้อยละ 80.95 
4.05 คะแนน 

บรรลุ 
 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1PqgN8pVO9htb9wrCKc-MbH9pgnANPNum/view?usp=sharing
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
    ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าบัณฑิตได้งานทำ
หลังสำเร็จการศึกษา 17 คน จากจำนวนบัณฑิต 23 คน ผลการสำรวจพบว่าบัณฑิตมีงานทำลดลงจาก
ร้อยละ 87.5 (ในปีการศึกษา 2562) เป็นร้อยละ 80.95 (ปีการศึกษา 2563) มีรายได้เฉลี่ย 11,642 
บาท แต่มีบัณฑิตทำงานตรงสายค่อนข้างน้อยแสดงให้เห็นว่า ผลการผลิตบัณฑิตในภาพรวมมี
ศักยภาพในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถปรับตัวได้ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ผนวกกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก
ตกต่ำ มีการกีดกันทางการค้าทั้งทางด้านภาษีและมาตรการอื่น ๆ จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
ให้ผู้เรียนเข้าสู่การเป็นผู้กระกอบการมากขึ้น เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำ
ปลอดภัยตามมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงในการผลิตอาหาร
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งการประกอบอาชีพที่ตรงสายงาน หรือ
อ่ืน ๆ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

รหัสกลุ่ม 604257 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
5064813 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

13 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
2 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
2 2 

5064510 การจัดการฟาร์ม

สัตว์น้ำ 

5 
(38.46) 

5 
(38.46) 

1 
(7.69) 

1 
(7.69) 

1 
(7.69) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

13 13 

5064512 ระเบียบข้อบังคับ

ทางการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ 

9  
(69.23) 

3  
(23.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1  
(7.69) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 110 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5064814 ปัญหาพิเศษการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 

13 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

5173408 เทคโนโลยีการผลติ

เห็ด 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ปัจจุบัน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

รหัสกลุ่ม 624257 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
5004912 สถิติเพื่อการวิจยัทาง

การเกษตร 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4 4 

5063210 อาหารและการให้
อาหารสตัว์น้ำ 

4 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5063410 โรคและพยาธ ิ
สัตว์น้ำ 

2 
(50.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5063514 การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00)) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5063710 สัมมนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

4 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5173405 เห็ดและการผลิตเหด็ 2 
(50.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม 1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงาน 

3 
(75.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
1552608 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
1 

(25.00) 
1 

(25.00) 
1 

(25.00) 
0 

(0.00) 
1  

(25.00) 
0  

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4 4 

4863216 อาหารว่าง 1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5062613 การแปรรปูสัตว์นำ้ 2 
(50.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5063138 แพลงก์ตอนวิทยา 2 
(50.00) 

2 
(50.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

5063146 การปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ำ 

3 
(75.00) 

0  
(0.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5063811 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

5063812 ปัญหาพิเศษการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

2 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

7000390 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

2 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงาน 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

รหัสกลุ่ม 624257 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป 0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
3  

(75.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
1  

(25.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
4 4 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(50.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

4 3 

5062134 การเพาะพันธุ์ปลา 3 
(75.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่ง 

1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 0  
(0.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 2  
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม ่

1  
(25.00) 

2 
(50.00) 

0  
(0.00) 

1 
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

(25.00) 
1  

(25.00) 
2 

(50.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
4 4 

5062310 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 0  
(0.00) 

3  
(75.00) 

1 
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

5062311 คุณภาพน้ำและการ
วิเคราะห์นำ้ 

2  
(50.00) 

1  
(25.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

5062810 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พื้นฐาน 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4  
(100.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 0 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

GESH201 ทักษะชีวิต 4  
(100.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิต
ฝัน 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

1  
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 3 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(50.00) 

2  
(50.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

GESS305 เจ้าสัวน้อย 1  
(25.00) 

2 
(50.00) 

0  
(0.00) 

1 
(25.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

4 4 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
รหัสกลุ่ม 624257 
ภาคการศึกษาที่ 2 
5062810 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำพื้นฐาน 

2/2563 ผิดปกติ มคอ.6 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรค 
“โ คว ิ ด  19” ระลอก ใหม่  
จำเป็นต้องดำเนินการลดการ
ใกล้ชิดของคนในสังคม ทำให้
ต ้ อ ง เ ปล ี ่ ย นสถานท ี ่ ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม จึงต้อง
เล ื ่อนการส ่งน ักศ ึกษาไปฝึก
ประสบการณ์ว ิชาชีพพื ้นฐาน
ออกไปแบบไม ่ม ีกำหนด ไม่
สามารถออกเกรดได้ทันตามเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 

 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีท่ีไม่ได้เปิดสอนให้นำมาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 
- - - 

 
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/
คำอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

รหัสกลุ่ม 604257 
ภาคการศึกษาที่ 1 
5064813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1/2563  ไม่มี  ร ูปแบบ/สถานประกอบการ ในการจ ัดฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจมีการ
ปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับกลุ ่มของนักศึกษา และ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 

(4.65) 
  - 

5064510 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.82) 

  - ปร ับปร ุงเน ื ้อหาในรายว ิชาให ้ท ันสม ัยให้
นักศึกษาเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้มากข้ึน 
 - จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 

5064512 ระเบียบข้อบังคับทาง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.88) 

  - ปร ับปร ุงเน ื ้อหาในรายว ิชาให ้ท ันสม ัยให้
นักศึกษาเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้มากข้ึน 
 - จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

5064814 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.70) 

  - 

5173408 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 2/2563 มีระดับมาก 
(3.99) 

  ปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน
และบทปฏิบัติการให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 2/2563 มีระดับมาก 
(4.22) 

  1. ให น ักศ ึกษาม ีส วนร วมในการแสดงออก
ทางการเรียนมากขึ้น (นําเสนอผลงาน)  
 2. ใหนักศึกษาฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ให
มากขึ้น โดยอาจารยเตรียมเอกสารการสอนเพ่ิมเติม  
 3. จ ัดก ิจกรรมให น ักศ ึกษาม ีการศ ึกษาค น 
ควาความรูทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรู
ภายนอกหองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (Self-
study) 

รหัสกลุ่ม 614257 
ภาคการศึกษาที่ 1 
5004912 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 1/2563 มีระดับมาก 

(4.06) 
  จัดทำเอกสารประกอบการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

5063210 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 1/2563 มีระดับมาก 
(4.37) 

  จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที ่และสอนให้
นักศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาดูงานมากขึ้น 
และควรเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้
ไปปรับใช้ในการทำงานได ้

5063410 โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 1/2563 มีระดับมาก 
(4.40) 

 - 

5063514 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1/2563 มีระดับมาก 
(4.40) 

  ปรับปรุงเนื ้อหาในรายวิชาตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน และทันสมัย 

5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1/2563 มีระดับมาก 
(4.40) 

 - 

5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด 1/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.68) 

  ปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน
และบทปฏิบัติการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม 1/2563  ไม่มี ไม่มี 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 1/2563 มีระดับมากท่ีสุด 

(4.69) 
  - ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการ

เรียนมากขึ้น (นำเสนอผลงาน) 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษาเอง (Self-
study) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในชั้น
เรียนมากขึ้น 

ภาคการศึกษาที่ 2 
1552608 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
2/2563 มีระดับมาก 

(4.48) 
  - ปร ับเน ื ้อหาในแต ่ละส ่วนของรายว ิชาให้

เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้เรียน โดย
การลดและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่เห็นว่าเป็นปัญหาใน
การเรียนในภาคเรียนนี ้ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 - ปร ับการ เ ร ี ยนการสอนให ้ ใช ้ ว ิ ธ ี ก า รที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 
 - ปรับระบบการเร ียนการสอนผ่านออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4863216 อาหารว่าง 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.58) 

  ปรับปรุงสื ่อและวิธีการสอนใหมีความทันสมัย
เหมาะสมก ับรายว ิชา และสอดแทรกค ุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

5062613 การแปรรูปสัตว์น้ำ 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.75) 

  ควรจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทางดา้นวิชาการ 

5063138 แพลงก์ตอนวิทยา 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.63) 

  ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการ การศึกษาชนิดของ
แพลงก์ตอนจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่ง
น้ำจืดและทะเลตามความเหมาะสมในช่วงฤดูกาล 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชนิดของแพลงก์ตอนจากแหล่ง
น้ำในสภาพจริง 

5063146 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.75) 

 ไม่มี 

5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.30) 

  จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ และไปเรียนรู้ในหน่วยงานภายนอก 

5063812 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.50) 

 

 ไม่มี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(5.00) 

 ไม่มี 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.55) 

  - ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการ
เรียนมากขึ้น (น าเสนอผลงาน) 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า
ความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมจากที ่เรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษาเอง (Self-
study) ผ ่ า น ส ื ่ อ ห ้ อ ง เ ร ี ย น ออน ไ ล น ์  ( google 
classroom) 
 - ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เช่น เพิ่มคะแนน
ทดสอบย่อย หรือชิ้นงานขึ้น 

รหัสกลุ่ม 624257 
ภาคการศึกษาที่ 1 
4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป 1/2563 มีระดับมาก 

(3.58) 
  ปรับเนื ้อหาของทฤษฎีให้กระชับขึ ้น ทันต่อ

เหตุการณ์และความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยี 
4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1/2563 มีระดับมาก 

(4.27) 
 ไม่มี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

5062134 การเพาะพันธุ์ปลา 1/2563 มีระดับมาก 
(4.25) 

  ปร ับปร ุงเอกสารประกอบการสอน โดยนำ
งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับรายวิชา ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/2563 มีระดับมากท่ีสุด 
(4.55) 

  ปร ับปร ุงเอกสารประกอบการสอน โดยนำ
งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับรายวิชา ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 1/2563  ไม่มี  ควรปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้มีความ
เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัต ิและการสรุป
บทเรียนเพื ่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้เนื้ อหาอย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2563  ไม่มี ไม่มี 
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 1/2563 มีระดับมากท่ีสุด 

(4.51) 
 ไม่มี 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป 2/2563 มีระดับมากท่ีสุด 

(4.60) 
  - จัดทำแบบทดสอบพ้ืนฐานความรู้ 

 - จัดทำหัวข้อ พร้อมขอบข่ายงานที่จะมอบหมายให้
นักศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 - เพ่ิมแบบฝึกหัดท้ายบท 
 - ติดตามการขอใช้ทรัพยากรประกอบการจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

5062310 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 2/2563 มีระดับมาก 
(4.20) 

 -  จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน 
และแบบประเมินให้พร้อม 
 - และจัดตั ้งห้องเรียนใน กูลเกิ ้ลคลาสรูม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
 - ปรับแผนการสอนให้มีการศึกษานอกสถานที ่
เหมาะสมก ับการม ียานพาหนะส ่ วนกลางของ
มหาว ิทยาลัย และมีการประสานงานล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่สมควร และเตรียมความพร้อมอื่นๆรองรับ
กรณีที่ไม่มีการศึกษาดูงานเนื่องจากสถานะการณโ์ควิด 
เช่น การชมวีดิโอ 

5062311 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 2/2563 มีระดับมาก 
(3.93) 

  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน ใน google 
classroom โดยเพิ่มบทปฏิบัติการในรูป วีดีโอ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ง่ายขึ้น 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 - และจัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียน 

5062810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพ้ืนฐาน 

2/2563  ไม่มี  รู ปแบบ/สถานประกอบการ  กา รจ ั ดฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นฐาน อาจ
มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มของนักศึกษา 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2563  ไม่มี ไม่มี 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 2/2563 มีระดับมาก 

(4.21) 
  - ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการ

เรียนมากขึ้น (นำเสนอผลงาน) 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมจากที ่เร ียนรู ้ภายนอก
ห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษาเอง (Self-study) ผ่านสื่อ
ห้องเรียนออนไลน์ (google classroom) 
 - ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เช่น เพิ่มคะแนน
ทดสอบย่อย หรือชิ้นงานขึ้น 
 - ปรับวิธีการทดสอบย่อย เช่น มีการสอบอ่าน / พูด 
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 2/2563 มีระดับมาก 
(4.28) 

 ไม่มี 

GESS305 เจ้าสัวน้อย 2/2563  ไม่มี  เพิ ่มการใช้สื ่อ และกรณีศึกษาที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
รหัสกลุ่ม 604257 

5064510 
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 

 นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 
 

 ต้องกระตุ้นและกำหนดให้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงความ
คิดเห็น มีการมอบหมายให้ผู ้เรียนไปศึกษาดูงานในฟาร์ม
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำในท้องถิ ่นแล้วนำผลการศึกษาดูงานมา
นำเสนอเผยแพร่แก่เพ่ือน ๆ ร่วมชั้นเรียน 

5064512 
ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 - นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงออก ขาดการ
เตรียมตัว หรือเตรียมตัวมาน้อย คนที่เตรียมมา 
เมื่อเห็นเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียม ก็ไม่ค่อยกล้าจะ
นำงานของตนเองมาเสนอ 
 - นักศึกษาทำรายงานโดยไม่เขียนเอกสารอ้างอิง  

 - ผู้สอนพยายามให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำมาเรียบร้อย ยกย่อง
แต่ไม่ตำหนิคนที่ไม่ได้เตรียมตัว ให้โอกาสทำงานเพ่ิมเติม แต่
ต้องทำงานเพ่ิมและจะได้คะแนนไม่สูงกว่าคนที่ดำเนินการ
ตามกำหนดเวลา 
 - โดยการยกยกตัวอย่างโทษที ่เก ิดขึ ้นจากการไม่มี
จร ิยธรรมทางว ิชาการเพ ื ่อให ้นั กศ ึกษาได ้ตระหน ักถึง
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว 

5064814 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 

 นักศึกษาบางคนส่งงานล่าช้า  
 

 จึงต้องกำหนดคะแนนการส่งงานตามกำหนดเวลา เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อบังคับของ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

มหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษาแล้ว 

5173408 
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

ไม่มี  - ต้องเน้นย้ำเรื่องความสุจริต 
 - ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด 2 ครั้งเท่ากับ 1 ขาด 
ถ้าขาดเรียน 4 ครั้งจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 

รหัสกลุ่ม 614257 
5063210 

อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 นักศึกษาบางคนขาดวินัยในการเรียน 
 

 จึงได้มีการให้คะแนนสำหรับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ
และมีวินัยต่อการเรียน โดยการกำหนดให้มีการส่งงานผ่าน
การเรียนการสอน Google Classroom และมีการให้ข้อเสนอแนะ
กลับไปในการส่งงาน 

5063514 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 - นักศึกษามาสาย 
 - นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 

 - กำหนดเวลาเช็คชื่อ เป็นการทดสอบย่อย 
 - กระตุ้นและกำหนดให้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็น 

5173405 
เห็ดและการผลิตเห็ด 

ไม่มี  - ต้องเน้นย้ำเรื่องความสุจริต 
 - ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด 2 ครั้งเท่ากับ 1 ขาด 
ถ้าขาดเรียน 4 ครั้งจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

 นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสาย   จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมข้อตกลงพิเศษโดยให้นักศึกษาคนนั้น
มารับอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเข้าชั ้นเร ียนและสร ้าง
ข้อตกลงเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคล 

5062613 
การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 - นักศึกษาบางคนไม่เคารพขอ้ตกลงระหว่างเรียน  
 - มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่าง
การเรียนและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ
ของการเข้าเรียนและการสอบ 
 - ดูจากการตรงต่อเวลาในการตอบคำถามใน 
Google classroom 

 จึงกำหนดคะแนนเขา้ชั้นเรียนและสนใจเรียน เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนและสนใจเรียนมากขึ้น 

5063812 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

 นักศึกษาบางคนส่งงานล่าช้า  
 

 จึงต้องกำหนดคะแนนการส่งงานตามกำหนดเวลา เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เมื ่อนักศึกษาจบ
การศึกษาแล้ว 

รหัสกลุ่ม 624257 
GESH203 

มนุษย์กับความงาม 
 - นักศึกษาลอกเลียนแบบกันมาจึงทำให้ไม่
สามารถทราบปัญหาที่แน่ชัด 

 - ต้องกำชับให้นักศึกษาฝึกทำด้วยตัวเอง 
 - ศึกษาจากวิดีทัศน์และสอบถามจากผู้รู ้เพื ่อนำข้อมูลมา
บอกต่อแก่นักศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

 - ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน 

GESS305 
เจ้าสัวน้อย 

 การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู ้สอนไม่
สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาได้ 

ไม่มี 

ความรู้   
รหัสกลุ่ม 604257 

5064510 
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 

 ให้นศ.ได้เรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และหาข้อมูล
โดยใช้สมาร์ทโฟนที่นักศึกษามีอยู่ 

 

5064814 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 

 - การส่งงาน 
 - มีการจัดการความรู้ที ่สอดคล้องและมีความ
ทันสมัย เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
ในสถานการณ์โควิด  

 - ใช ้ร ูปแบบการสอน Google Classroom เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา 
 - จึงทำให้ต้องจัดการทดลองที่ก้าหนดช่วงเวลาในการมา
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

รหัสกลุ่ม 614257 
5004912 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
 ใช้เวลานานในการตรวจสอบการเรียนรู้ ของ
นักศึกษา 

ไม่มี 

5063210 
อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 

 - นักศึกษาขาดความรอบคอบในการปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารปลา  

 - จึงได้ให้คะแนนจากสมุดบันทึกปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

 - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   - จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียน การสอนในหัวข้อนี้ได้ 
แต่ได้ปรับให้นักศึกษาได้ดู VDO กรรมวิธี การผลิตอาหารสัตว์
น้ำในระบบอุตสาหกรรมแทน 

5063410 
โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 

 ควรกระตุ้นให้นศ.ได้เรียนรู้วารสารภาษาอังกฤษ 
ซึ่งพบว่ายังขาดทักษะภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 

5063710 
สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ไม่มี  ควรกระตุ้นให้นศ.ได้เรียนรู้วารสารภาษาอังกฤษ 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

 - นักศึกษาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
บางคนชอบนำโทรศัพท์มาไว้บนโต๊ะเรียน ทำให้ขาด
สมาธิในการเรียน  
 - นักศึกษาไม่มีความพยายามในการเรียน การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อยมาก  

 - ผู้สอนจึงต้องให้เก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเท่านั้น 
 - จึงสร้างแรงจูงใจโดยการให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่พยายาม
พูดและตอบคำถามในชั้นเรียน ซึ่งจะมีคะแนนพิเศษให้ 

4863216 
อาหารว่าง 

 การนำเสนองานของนักศึกษาไม่คอยนาสนใจทำให
เพ่ือนในชั้นเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  

 แกไขโดยการแนะแนวทางในการนำเสนอรูปแบบ 

5062613 
การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 - นักศึกษาบางคนไม่เคารพข้อตกลงระหว่างเรียน   จึงกำหนดคะแนนเข้าชั้นเร ียนและสนใจเรียน เพื ่อให้
นักศึกษาได้มีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนและสนใจเรียน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

 - มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่าง
การเรียนและกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ
ของการเข้าเรียนและการสอบ 
 

มากขึ้น ดูจากการตรงต่อเวลาในการตอบคำถามใน Google 
classroom 

5063812 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

 นักศึกษาบางคนขาดทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล   จึงได้เชิญวิทยากร ทั้งหน่วยงานภายในได้แก่ อาจารย์สุ
กานดา จันทวีอาจารย์ สุกานดา จันทวี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้และเสริม
ทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของเอกสาร นอกจากนี ้ย ังมีการเชิญวิทยากร ดร.พฤษภากร 
ปรัชญาเมธีธรรม คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อเทคนิคการ
นำเสนอแบบมืออาชีพ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื ่องจากมีมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ  
โควิด 19 

รหัสกลุ่ม 624257 
4571211 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 - นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์น้อย  
 

 ทำให้การเรียนการสอนต้องปูพื้นฐานลงไปถึงใน
ระดับประถม มัธยม ถึงจะต่อยอดมาทำความเข้าใจกับเนื้อหา
ปัจจุบัน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

GESH203 
มนุษย์กับความงาม 

 - นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 
  

 - ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
นักศึกษายังวิเคราะห์แบบไม่ละเอียดทำให้คุณภาพของงานที่
ออกมาในตอนแรกไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อได้รับคำแนะนำก็สามารถ
ทำได้ดีขึน้จนชิ้นงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

GESS301 
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

 นักศึกษาขาดทักษะและ ขาดความกระตือรือร้น
ในการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการกลุ่ม 

ไม่มี 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

 นักศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้
ใหม่ หรือความรู้จากหัวข้อหนึ่งสู่อีกหัวข้อหนึ่งได้ 

 - ให้นักศึกษาหมั่นทบทวนความรู้ 
 - ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 
 - ตั้งคำถามบ่อย ๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชื่อมโยง 

 - เพ่ิมการสอบย่อย เพ่ือให้นักศึกษามีความสนใจมากข้ึน 
5062311 

คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 
 นักศึกษาไม่สามารถเชื ่อมโยงความรู ้เก ่ากับ
ความรู้ใหม่ หรือความรู้จากหัวข้อหนึ่งสู่อีกหัวข้อ
หนึ่งได้เช่นไม่สามารถคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ำตัวอื่น ๆ ได้ถ้าไม่วัดโดยตรง 

 - ให้นักศึกษาหมั่นทบทวนความรู้ 
 - ตั้งคำถามบ่อย ๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชื่อมโยง 
 - จัดให้มีการสอนปฏิบัติการหลายบทพร้อม ๆ กัน เช่น
การวิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับค่าความเป็นด่าง 
และพีเอชของน้ำ แล ้วให ้นักศ ึกษาอธิบายเชื ่อมโยงผล
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

 - จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการโดยให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่
เวลาต่างกัน 
 - ใช้การวิเคราะห์น้ำมาตรวจวัดผลคุณภาพน้ำในระบบ
ปิดแล้วนำไปจัดการคุณภาพน้ำตามความเหมาะสม เช่น 
เปลี่ยนถ่ายน้ำปรับปรุงระบบกรอง เป็นต้น 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

 เน ื ่องจากเป ็นการเร ียนการสอนออนไลน์  
นักศึกษาไม่มีความตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ไม่ยอมเปิด
กล้อง และใช้เวลาเรียนไปกับการเดินทาง หรือทำ
กิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการเรียน จึงทำให้ตาม
บทเร ียนไม ่ท ัน และทำงานส ่งมาไม ่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของชิ้นงาน  

 แก้ไขปัญหาโดยการ บันทึกวิดิโอการสอน และอัพโหลดวิดิ
โอให้ทบทวนย้อนหลัง และประกาศชี้แจงรายละเอียดชิ้นงาน
ให้อีกครั้งทั้งช่องทาง facebook และgoogle classroom 

GESS305 
เจ้าสัวน้อย 

 การทำกิจกรรมในชั้นเรียนสามารถประเมินได้
ยาก ว่านักศึกษาคนใดมีความเข้าใจเนื ้อหามาก
น้อยเพียงใดเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์ 
 
 
 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

ทักษะทางปัญญา 
รหัสกลุ่ม 604257 

5064510 
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 

 สร้างความม่ันใจให้นักศึกษาทราบว่าผิดหรือถูก
เป็นอย่างไร ในชีวิตจริงต้องมมีการปรับตัว  

 โดยให้นักศึกษาได้เข้าไปทำความรู ้จักและพูดคุยกับ
เจ้าของฟาร์มในท้องถิ่น 

5064512 
ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 นักศึกษาตอบคำถามสั้นๆ แสดงการประมวล
ความคิดหรือขาดประสบการณ์ในการแสดงความ
คิดเห็น  

 โดยการนำตัวอย่างการแก้ปัญหาของชุมชนในยูทูปมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

5064814 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 

  ได้จัดให้นักศึกษาทำปัญหาพิเศษภายใต้ที่ปรึกษา ตามที่
นักศึกษาเลือกในรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้คอยกำกับ ดูแล เพ่ือให้งานวิจัย
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

5173408 
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

 นักศึกษาไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น  - ให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความคดิเห็นมากขึน้ 
 - ต้องให้กำลังใจโดยอาจารยแ์ละเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

รหัสกลุ่ม 614257 
5063210 

อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

 - จึงใช้วิธีการมอบหมายงานให้ท้างานเป็นกลุ ่มและ
กำหนดหน้าที่ในความรับผิดชอบแตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะ
นักศึกษามีความถนัดในแต่ละด้านไม่เหมือนกัน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

 -  การสอนโดยใช ้  Google meet ในส ่วน
ทฤษฏีและปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 

 - จ ึงนัดนักศึกษาเข้าชั้นเร ียนตามปกติ แต่ได้ม ีว ิธี  
การป้องกันโควิด 19 ตามมาตรฐานการป้องกัน 

5063410 
โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 

 ปัญหาส่วนใหญ่คือนักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขโดยเขียนรายงานแบบสั้นๆ
แสดงว่านศ.ขาดการประมวลความคิดหรือขาด
ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างของคนที่ทำได้ดีมาเป็นตัวอย่าง 

5063710 
สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 ปัญหาส่วนใหญ่คือนักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขโดยเขียนรายงานแบบสั้นๆ
แสดงว่านศ.ขาดการประมวลความคิดหรือขาด
ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างของคนท่ีทำได้ดีมาเป็นตัวอย่าง 

5173405 
เห็ดและการผลิตเห็ด 

 นักศึกษาไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น  - ให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความคดิเห็นมากขึน้ 
 - ต้องให้กำลังใจโดยอาจารยแ์ละเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

GEH0403 
มนุษย์กับความงาม 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 

 นักศึกษาไม่คิดไม่ตอบรอคำตอบที่ถูกต้องจาก
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

 กำหนดให้มีนักศึกษาแต่ละห้องไม่ควรเกิน 30 คน เพ่ือผู้สอน
จะสามารถจัดระบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

 นักศึกษาไม่ค่อยคิด ไม่ตอบ รอ  คำตอบที่
ถ ูกต ้องจากผ ู ้สอนเพ ียงอย ่าง  เด ียว ทำให ้ดู
เหมือนว่าครูไม่อธิบาย ไม่ชอบกระบวนการเรียน
แบบคิดค้น หาคำตอบเอง  
 

 แก้ปัญหาโดย ควรกำหนดให้มี นักศึกษาแต่ละห้องไม่
ควรเกิน 30 คน เพื่อผู้สอนจะสามารถจัดระบบการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและสามารถตอบคำถามและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

5062613 
การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 นักศึกษาบางรายไม่สามารถวิเคราะห์และการ
สรุปความได้ 

 จึงได้การอธิบายเพิ่มเติม 

5063146 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 

 ในภาคการศึกษานี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหม่  

 ทำให้ภาคปฏิบัติต้องเลื่อนมาสอนหลังการสอบกลางภาค 
โดยมีการสอนบรรยายไปก่อนในช่วงก่อนกลางภาค 

5063812 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

-  ได้จัดให้นักศึกษาทำปัญหาพิเศษ ภายใต้ทีป่รึกษา ตามที่
นักศึกษาเลือก และความชำนาญของ อาจารย์ 

รหัสกลุ่ม 624257 
4571211 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้น
เรียนน้อย นักศึกษาตอบได้ก็จะเป็นคนเดิม  

 กระตุ้นให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

GESH203 
มนุษย์กับความงาม 

 - นักศึกษาไม่ค่อยตั้งใจทำรายงานทำให้ผลงาน
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 

 - อาจารย์ต้องติดตามความคืบหน้าของรายงานทุกสัปดาห์
และต้องให้ปรับแก้เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพมากกว่านี้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

GESS301 
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

 นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ
นักศึกษาบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการทำรายงานกลุ่ม 

ไม่มี 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

 - นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
ตอบคำถามทางวิชาการ หรือ นักศึกษาตอบคำถาม
สั้นๆ แสดงว่านักศึกษาขาดการประมวลความคิดหรือ 
ขาดประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็น 

 - ต้องถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 
 - ตั้งคำถามให้นักศึกษาฝึกคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ 
 - เพ่ิมการศึกษาดูงานมากขึ้น 
 - ตั้งคำถามเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการกับแนวทางนำไปใช้
ปรับปรุงการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับ 
ระบบนิเวศ และการปรับปรุงระบบนิเวศให้เหมาะสมเพื ่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

5062311 
คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 

 - นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
ตอบคำถามทางวิชาการ หรือ นักศึกษาตอบคำถาม
สั้นๆ แสดงว่านักศึกษาขาดการประมวลความคิดหรือ 
ขาดประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็น 

 - ต้องถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 
 - ตั้งคำถามให้นักศึกษาฝึกคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพน้ำแต่ละปัจจัย 
 - เชื่อมโยงความรู้จากการวิเคราะห์น้ำสู่แนวทางในการนำไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการ
ให้วิเคราะห์น้ำจากการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบไฮโดร
โปนิกส์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

 นักศึกษ าไม่คิด ไม่ตอบรอคำตอบที่ถูกต้องจาก
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งไม่ตั้งใจทำแบบฝึกหัด
ท้ายบท บางคนทำโดยไม่อ่านโจทย์ หรือลอกเพ่ือน 

 แก้ปัญหาโดย ไม่อนุญาตให้ นักศึกษาออกจากคลาสรูม 
จนกว่าจำแบบฝึกหัดได้คะแนนผ่านครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
และให้เกียรติบัตรแสดงคะแนนเพื่อเสริมแรงจูงใจ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รหัสกลุ่ม 604257 

5173408 
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

ไม่มี  นำสิ่งที่มอบหมายงานมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ 

รหัสกลุ่ม 614257 
5063210 

อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 นักศึกษาบางคนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

 จึงมีปัญหาในการมอบหมายงานในลักษณะดังกล่าว 

5063410 
โรคและพยาธิสัตว์น้ำ 

 นักศึกษาชอบที่จะเรียนรู้ศึกษานอกห้องเรียน 
และกล้าแสดงออกที่จะถามคำถาม 

ไม่มี 

5173405 
เห็ดและการผลิตเห็ด 

ไม่มี  นำสิ่งที่มอบหมายงานมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 

 เมื่อทำงานกลุ่มมีนักศึกษาบางส่วนในแต่ละกลุ่มที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 

 ให้ทำงานคู่หรือให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

 - เมื่อมอบหมายให้ผู ้เรียนทำงานเป็นกลุ่มและคู่ 
ผู้เรียนจะเกี่ยงกันทำงาน 
 - นักศึกษาที ่เรียนอ่อนมักจะผลักภาระให้ผู ้อ่ืน
ทำงาน การแก้ปัญหาคือ  

 - ผู้สอนจึงให้ทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น กลุ่มละไม่เกิน 3 
- 4 คน เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 - ผู้สอนควรให้ความสนใจนักศึกษาส ่วนรวมมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ตั้งใจ 

4863216 
อาหารว่าง 

 หากจำนวนนักศึกษาในกลุมมากไป อาจเกิดการไม่
กระจายการทำงาน ทำใหมีความเหลื ่อมล้ำในการ
ทำงานและสร้างความไม่พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจ
ทำใหเกิดความสัมพันธที่ไม่ดี 

- 

5062613 
การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 นักศึกษามีความร่วมมือและตั้งใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มและมีสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

- 

5063146 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 

 งานเดี่ยวนักศึกษาจะทำได้ดีกว่างานกลุ่ม   จึงฝึกให้ทำงานเป็นกลุ่ม 

5063812 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

 นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบ   จึงได้ม ีการกำหนดให้มีการส่งงานเป็นระยะใน Google 
classroom มีการซักถาม เพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริงว่านักศึกษาได้
ร่วมช่วยเหลืองานในกลุ่มหรือไม-่ 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 

 เมื่อทำางานกลุ่ม มีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถ
หาคู่ หรือหากลุ่มทางานร่วมด้วยได้เนื่องจากมาลงเรียน

 แก้ปัญหาโดยการมอบหมายให้ นักศึกษาทำชิ ้นงานเป็น
รายบุคคลแทน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คนเดียวและการเรียนออนไลน์ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การจับคู ่หรือจับกลุ ่มกับเพื ่อนต่างคณะหรือต ่าง
วิชาเอก  

รหัสกลุ่ม 624257 
4571211 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 ในกรณีทำงานกล ุ ่มจะสามารถต ิดตาม
ประเมินผลรายบุคคลได้ยากเนื่องจากเป็นการทำงาน
นอกห้องเรียน/รายกลุ่มควรจะแบ่งงานให้แต่ละบุคคล
ให้ชัดเจน 

ไม่มี 

GESH203 
มนุษย์กับความงาม 

 นักศึกษาสามารถอธิบายให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
เข้าใจได้และสามารถน าเสนอผลงานออกมาได้อย่าง
เข้าใจและชัดเจน 

ไม่มี 

5062311 
คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 

 มีการจัดให้ม ีการเร ียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะการเข้าสังคม
เช่นการพูดคุยกับผู ้ร ่วมงาน การรับโทรศัพท์ การ
ประสานงานระหว่างผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับนักวิชาการ 
อย่างไรก็ตามช่วงแรก ๆ อาจมีปัญหาในการสอนบ้าง
เพราะน ักศ ึกษาต ้องว ิ เคราะห ์น ้ ำว ันละหลาย 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

บทปฏิบัติการตามความต้องการของหน่วยงาน ไม่ได้
ทำครั้งละบทเหมือนในมหาวิทยาลัย 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

 เมื่อทำงานกลุ่ม มีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถหา
คู่ หรือหากลุ่มทำงานร่วมด้วยได้เนื่องจากมาลงเรียน
คนเดียวและการเรียนออนไลน์ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การจับคู ่หร ือจับกลุ ่มกับเพ่ือนต่างคณะหรือต่าง
วิชาเอก 
 
 

 แก้ปัญหาโดยการมอบหมายให้ นักศึกษาทำชิ ้นงานเป็น
รายบุคคลแทน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รหัสกลุ่ม 604257 

5064814 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 

 มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทาง internet จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ และเป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  
 

 เชิญอาจารย์ สุกานดา จันทวี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้และ
เสริมทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการอ้างอิง
แหล่งที่มาของเอกสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

รหัสกลุ่ม 614257 
5004912 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
 นักศึกษาส่งงานไม่ครบ ไม่มี 

5063210 
อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 

 นักศึกษายังขาดทักษะในการคำนวณ  
 

 จึงใช้วิธีการให้แบบฝึกหัดทบทวน และใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ
มากยิ่งขึน้ 

5173405 
เห็ดและการผลิตเห็ด 

ไม่มี  ต้องสอนเสริมและใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

 นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษใน 
ชั้นเรียน  

 ผู้สอนพยามสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
มอบหมายช ิ ้นงานให ้น ักศ ึกษาใช ้ภาษานอกช ั ้นเร ียน  
เพ่ือฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

4863216 
อาหารว่าง 

 นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน  
 

 ผู้สอนพยามสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา 
เพิ่มขึ้น อีกทั้งมอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาใช้ภาษานอกชั้นเรียน 
เพ่ือฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

5062613 
การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 น ักศ ึกษาบางรายย ั งขาดท ักษะทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จึงได้จัดการเรียนการสอนบางชั่วโมงเพ่ือประยุกต์การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการออกแบบฉลาก และแบรนด์สินค้า
เป็นของตัวเอง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

5063146 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 

 การสอนคำนวณผ่านการสอนด ้วยระบบ
ออนไลน์ นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจ  

 ต้องใช้วิธีการสอนหลายรอบ และฝึกให้ทำโจทย์แบบฝึกหัด
เยอะๆ 

5063812 
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 

 มีการมอบหมายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาสืบค้น
ข้อมูลทางinternet จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และเป็นการ
ฝ ึกท ักษะในการใช ้คอมพิวเตอร ์ เบ ื ้องต ้น และ 
ได้เชิญวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์ สุกานดา จันทวี  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา มาให้ความรู ้และเสริมทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
เอกสาร 

ไม่มี 

รหัสกลุ่ม 624257 
GESH203 

มนุษย์กับความงาม 
 นักศึกษาขาดความเชี ่ยวชาญและรอบรู ้ในการ
ค้นคว ้าหาข้อมูลที ่ เป ็นประโยชน์จากเว ็ปไซค์ที่
เกี ่ยวข้อง สาเหตุเป็นเพราะข้อมูลดังกล่าวไม่ค่อย
ปรากฏทันทีเมื่อค้นหาต้องใช้เวลาค้นหาอย่างจริงจัง 
จึงจะเจอข้อมูลที่ต้องการ 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

5062310 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 

 นักศึกษามีทักษะน้อยในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
พ้ืนฐาน เช่นการทำ PowerPoint หรือวิดีโอที่เหมาะสม 

- สอนเทคนิค หรือให้ข้อเสนอแนะการทำ PowerPoint รวมทั้ง 
- แนะนำเวบไซต์การทำงานนำเสนอ PowerPoint 

5062311 
คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 

 นักศึกษามีทักษะน้อยในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
พ้ืนฐาน เช่นการทำ PowerPoint หรือวิดีโอที่เหมาะสม 
เพ่ือประกอบการเรียน 

 - สอนเทคนิค หรือให้ข้อเสนอแนะการทำ PowerPoint 
รวมทั้งแนะนำเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู ้
 - สอนเทคนิคการคำนวณโดยใชเ้อกเซล 
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี    ไม่มี    
จำนวนอาจารย์ใหม่  2  คน   จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  2 คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อ.
ดร.มุมตาส มีระมาน และ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้
ทราบข้อมูลของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลักสูตรร่วมกับ
คณะแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับอาจารย์ใหม่ โดย รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นอาจารย์
พ่ีเลี้ยงของ อ.ดร.มุมตาส มีระมาน และ ผศ.ณิศา  มาชู เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของ ผศ.ดร.ธิวาริ โอภิธากร 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

ผลจากการดำเนินงานอาจารย์ใหม่ ทั้ง 2 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอง
และการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถดำเนินงานตาม
วัตถุประสองของหลักสูตรได้ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ  
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เข ้าร ่วมการฝ ึกอบรมโครงการ
ส ่งเสร ิมการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น้ำ
สวยงาม หลักส ูตร แนวทางการ
พ ัฒนาการผล ิตและการค ้าปลา
สวยงามพื้นถิ่นภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 12 จ.สงขลา 

1 คน 
ผศ.ณิศา 

 ได ้ร ับความร ู ้ด ้านมาตรฐานการ
จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
และความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและ
ธุรกิจปลากระด่ีมุก และปลากัด และ
ได้เคร ือข ่ายผ ู ้จ ัดการฟาร ์มปลา
สวยงามในสงขลา 

เข้าร่วมสัมมนางานวันกุ ้งไทยใต้
ตอนล่างครั้งที่ 9 ณ โรงแรมบุรีศรีภู 
จ.สงขลา  

2 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 

 ได้ร ับความรู ้และสถานการณ์การ
เพาะเลี้ยงกุ้งและธุรกิจเกี่ยวกับการ
เลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน 

อบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการ
ดำเน ินงานตามเกณฑ ์ประกั น
คุณภาพการศึกษา 

1 คน 
ผศ.ณิศา 

 ได้ร ับความรู ้ ความเข้าใจ ในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา นำมาใช้
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
2563 มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน
การควบคุมภายใน 

1 คน 
ผศ.ณิศา 

 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน
การควบคุมภายใน นำมาใช้ในการ
ดำเน ิ นงานป ี การศ ึ กษา 2563  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื ่อง การปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ 
เร ื ่ องการจ ัดสหก ิจศ ึ กษาและ
การศ ึกษาเช ิงบ ูรณาการก ับการ
ทำงาน (CWIE) 

2 คน 
ผศ.ณิศา 
อ.วิจิตรา 

 ได้ร ับความรู ้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรในด้านการเรียน
การสอนแบบ CWIE (Cooperative 
and Work Integrated Education) 
คือ หลักสูตรการเรียนการสอนใน
ล ั ก ษ ณะร ่ ว ม ผล ิ ต ร ะหว ่ า ง
สถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษาและสถาน
ประกอบการ 

อบรมออนไลน์ หลักสูตร อาจารย์จะ
สอนอย่างไร...ให้ปัง  

2 คน 
ผศ.ณิศา 

ผศ.ดร.ธิวาร ิ

 ได ้ ร ั บความร ู ้ เทคน ิคการสอน
ออนไลน์ ที่จะทำให้นักศึกษาอยาก
เรียนรู้ และสนใจในรายวิชาท่ีสอน 

อบรมออนไลน์ เรื ่อง เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562  

3 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 
อ.วิจิตรา 

 ได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้สารสนเทศ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ (KM) เรื ่อง การ
จัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการ  

1 คน 
ผศ.ณิศา 

 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การจัดการ
ความร ู ้  (KM) เร ื ่ อง การจ ัดทำ
หลักสูตรเชิงบูรณาการ นำมาใช้ใน
การดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร 

ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ Aqua Marine 
Farm อำเภอปากพน ั ง จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช  

2 คน 
ผศ.ณิศา 
อ.วิจิตรา 

 ได้รับความรู้และสร้างเครือข่ายสาน
สัมพันธ์กับผู ้ประกอบการวงการ
เลี้ยงกุ้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติในอนาคต 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ
ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  

3 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 
อ.วิจิตรา 

 ทราบแบบฟอร์มและรูปแบบการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2563 

อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการการเข ียน
รายงานประเม ินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2563 ฯ  

5 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 
อ.วิจิตรา 

ผศ.ดร.ธิวาร ิ
ดร.มุมตาส 

 ทราบแบบฟอร์มและรูปแบบการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2563 

ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ 

 1 คน 
อ.วิจิตรา 

 อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการได้
นำเสนอผลงานวิจัย และได้รับความรู้
ในการเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อการทำ
วิจ ัย นำมาใช้พ ัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยได้ในอนาคต 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

1 คน 
ผศ.ดร.ธิวาร ิ

 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การบริหาร
จัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
นำมาใช ้ ในการดำเน ินงานการ
ปรับปรุงรายวิชา 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์เร ื ่อง การ
เข ียนบทความว ิจ ัยเพ ื ่อต ีพ ิมพ์
เผยแพร ่

1 คน 
ผศ.ดร.ธิวาร ิ

 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การเขียน
บทความวิจัยเพื ่อตีพิมพ์เผยแพร่
นำมาใช้ในการดำเนินงานตีพิมพ์วิจัย
ในฐานท่ีสูงขึ้นได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวิศวกร
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 คน 
ผศ.ดร.ธิวาร ิ

 ได ้ร ับความร ู ้ ในการเข ้าฟ ังการ
นำเสนอในเรื ่องต่าง ๆ ของชุมชน 
เพื่อประโยชน์ต่อการทำวิจัย นำมาใช้
พ ัฒนาและต่อยอดงานวิจ ัยได้ใน
อนาคต 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแน่งทาง
วิชาการ 

5 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 
อ.วิจิตรา 

ผศ.ดร.ธิวาร ิ
ดร.มุมตาส 

 ได้ร ับความรู้การขอตำแหน่งทาง
ว ิชาการตามเกณฑ์ และว ิธ ีการ
แต่งตั ้งตำแน่งทางวิชาการ มาใช้
ดำเนินงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 

อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการ
เขียนเอกสารคำสอน และตำรา 

5 คน 
ผศ.ณิศา 
รศ.นฤมล 
อ.วิจิตรา 

ผศ.ดร.ธิวาร ิ
ดร.มุมตาส 

 ได้รับความรู้เทคนิคการเขียนเอกสาร
คำสอน และตำรามาใช้ดำเนินงาน 

เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัต ิการ
ว ิ เคราะห ์อาหารส ัตว ์  ณ คณะ
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ 

 1 คน 
ณัฐพล 

นักวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เข ้ าร ่ วมส ั มมนาแลกเปล ี ่ ยน
ประสบการณ์ม ่ง ุส ู ่การจ ัดการ
ความรู ้ด ้านวิจัย: การพัฒนาชุด
โครงการตามแนว 
พระราโชบาย 

 1 คน 
ณัฐพล 

นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศึกษาดูงานศูนย์การเร ียนรู ้การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลเกาะ
สุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 2 คน 
บุญลอย 

ได้รับความรู้จากการดูงานมาพัฒนา
ตนเอง 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้
นำมานับรวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สำคัญคือ(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู ้เรียนระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการ
หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาที ่ม ีเนื ้อหาที ่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา  2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 แม้ทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มี เนื ้อหาที ่ทันสมัย  ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง 
ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี

แนวคิดใน
การกำกับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการ
นำระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงา
น 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- ไ ม ่ ม ี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู ่การ
ป ฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พ ั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ีการนำระบบ

กลไก ไปส ู ่ การ
ป ฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 

- ม ี ก ารประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปร ุง/
พ ั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- ม ี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู ่การ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ม ี การปร ับปร ุ ง/พ ัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 
ผลการดำเนินงาน :  
การวางแผน (P) 

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เปิดการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯได้ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยมีนักศึกษาครบ 4 ชั้นปี แม้ว่าการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2559 ยังไม่ครบรอบ 5 ปีตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรในการดำเนินการปรับปรุง แต่ทางหลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มของจำนวน
นักศึกษาที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การมีงานทำของบัณฑิตที่ลดลง และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตั้งแต่ปลายปี 2562 
หลักสูตรฯ จึงได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลที่ได้รับจาก
แผนการบริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนโยบายการ
พัฒนาการเร ียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี ่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ ( Integrated 
Curriculum) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะมาใช้พิจารณา จากนั้นวางแผนดำเนินการให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกเพ่ือปรับปรุงให้ได้หลักสูตรใหม่ที่สามารถพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

การดำเนินการ (D) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ หลักสูตรฯได้นำข้อมูลจากแผนการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีศักยภาพในการ
แข่งขัน ซึ่งมีผลประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยง ระดับสูง (15) โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1.ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และ 2. ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  และหลักสูตรฯ ได้นำนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย โดยในขั้นตอนเริ่มต้น
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั ้น หลักสูตรฯ ได้ร ่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ดำเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูล
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โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรต้นแบบ (Role model) หรือผู ้ประกอบการต้นแบบที่ประสบ
ความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบครบวงจร เพ่ือนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยหลักสูตรฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบครบวงจรและ
สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 2 คน คือ 1) นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ณ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปร
รูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรที่
จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการแปรรูปอาหาร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ลงพื้นที่เพ่ือ
สอบถามถึงสภาพปัญหาในการทำงานทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของ
สายงานทางด้านการเกษตรครบวงจร องค์ความรู้ที ่มีความจำเป็นและต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากความรู้
ทางด้านการเกษตรที่ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม และ 2) นายธีร์กวิน ผลชนะ  บ้านเห็ดแครงสงขลา ตำบลคู 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านอาหาร แต่ในการ
ประกอบอาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรในทำฟาร์มเห็ดแครง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีดำเนินการตั้งแต่การเพาะเห็ดแครง
และการผลิตก้อนเชื้อเพื่อการจำหน่าย ตลอดจนการต่อยอดในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและทิศ
ทางการเติบโตของสายงานทางด้านการเกษตรครบวงจร องค์ความรู้ที่มีความจำเป็นและเรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
ความรู้ทางด้านอาหารที่ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
สรุปได้ดังนี้ 1) การเกษตรแบบครบวงจร ต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องการผลิต การแปรรูป และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และ
การควบคุมคุณภาพ 3) ต้องมีแนวคิดพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น และสามารถ
เพ่ิมมูลค่าและสร้างนวัตกรรมได้ 4) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือ
ใช้ (Zero waste agriculture) 5) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตลาด ช่องทางการตลาด แผนธุรกิจ และการ
ระดมทุน และ 6) การจัดการฟาร์มแบบเกษตรครบวงจรต้องทำงานเป็นกลุ่มและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งระดับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จากนั้นทางคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้นำข้อสรุปที่ได้
จากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาพิจารณาร่วมกับแนวคิดในการทำการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อกำหนด
ทิศทางในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้ข้อสรุปแนวคิดในออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์
ทางด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และอาหาร 
 จากนั้นดำเนินการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการร่วมกันของหลักสูตรเดิม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิสาย
วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากศาสตร์สาขาต่างๆ บุคคลากรของหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่มีการทำเกษตรแบบครบวงจร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยการนำ
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แนวคิดในออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และอาหาร
เ ป ็ น ป ร ะ เ ด ็ น ใ น ก า ร ก ำ ห น ด ป ร ะ เ ด ็ น ค ำ ถ า ม จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ ส ว น า ก ล ุ ่ ม ย ่ อ ย  
เพ่ือจัดทำกรอบแนวความคิดของหลักสูตรบูรณาการดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1) ควรออกแบบหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา 2) ควรจัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพได้จริงๆ ในอนาคต 3) ควรจัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติจริง 4) ควร
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการเกษตรแบบครบวงจร 5) ควรสร้างบัณฑิตที่มีมุมมองทางด้านธุรกิจ สามารถหาช่องทาง
การตลาดได้ และ 6) ควรสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างนวัตกรรมบนทรัพยากรที่มีอยู่ได้  
 ต่อมาดำเนินการวิจ ัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั ้ง โดยจัดทำ
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Online) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต 
และศ ิษย ์ เก ่าท ี ่ม ีต ่อหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชานว ัตกรรมเกษตรและอาหาร  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้แบบสอบนั้นได้ถูกออกแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมเสวนา
กลุ่มย่อยในการดำเนินการยกร่างหลักสูตรที่ผ่านมา ร่วมกับประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะที่สำคัญที่
ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.7 จากการจ ัดการเร ียนการสอนหล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. 2559   
2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 3) ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4) พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 
2560-2579 7) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 8) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน  โดยสามารถเก็บรวบรวมสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ศิษย์เก่าได้ครอบคลุมครบถ้วนจากทั้ง 3 สาขาวิชา (เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) ซึ่งสามารถสรุปจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สาขาวิชา 

รวม เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ 13 4 11 31 

ผู้ใช้บัณฑิต 12 6 13 28 

ศิษย์เก่า 33 29 17 79 

รวม 58 39 41 138 
 

 จากจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมดสามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้ดังนี้ 1) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามี
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ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 2) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถนำ
ความรู้ทางด้านการเกษตร อาหาร การตลาด และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลในท้องถิ่นมา
เพ่ิมมูลค่าในรูปแบบนวัตกรรมอาหารได้ 3) ควรสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างครบวงจร และสามารถวางแผนและจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 4) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถ
จัดการกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันในการ
จัดการฟาร์มได้ 5) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และหาช่องว่างทางการตลาดได้ และ 6) ควรสร้าง
บัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
หลักสูตรฯ ได้นำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตร กล่าวคือ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้
ก่อนว่าต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรอย่างไร หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บัณฑิตต้อง
บรรลุผลมีอะไร หรือสิ่งที่บัณฑิตต้องทำได้หลังสำเร็จการศึกษามีอะไร/อย่างไร ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตนั้น
ต้องสะท้อนถึงความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง (Stakeholders) ที่แท้จริงครบทุกภาคส่วน และต้อง
ครอบคลุมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 
เป็นต้น สำหรับการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร สาระวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความต่อเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันของรายวิชาตลอดหลักสูตร และแผนการเรียนนั้น หลักสูตรฯใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู ้ที่
คาดหวัง โดยเริ่มต้นจากปลายทางของผลผลิตที่ต้องการ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต) นำไปสู่การกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) กำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับชั ้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLOs) และกำหนดผลลัพธ ์การเร ียนร ู ้ ในระดับบทเร ียน (Lesson 
Learning Outcomes: LLOs)  ดังลำดับขั้นตอนการทำงานข้างล่างนี้ 
 

ปัจจัยนำเข้า 
1)  ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญของกลุม่ผู้ที่มีส่วนได้
 ส่วนเสยี (Stakeholders) ที่ได้จาก การ
 สัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรต้นแบบ การจัด
 กิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย และแบบสอบถามใน
 รูปแบบออนไลน ์
2)  ข้อเสนอแนะที่สำคญัที่ปรากฏใน มคอ.5 และ 
 มคอ.7 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
3)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) 
4)  ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอัต
 ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5)  พันธกิจของของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
6)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 13 
7)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 
8)  ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
9)  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
 ปัจจุบัน   
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กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลกัสูตร /เป้าหมายและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

(โดยมุ่งเป้าทีผ่ลลัพธ์การเรียนรู้เปน็สำคัญ) 
 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes (PLOs)) 

● Specific LO and Generic LO 

● Knowledge Skill and Attitude 
 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับชั้นป ี
(Year Learning Outcomes (YLOs)) 

 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา 
(Course Learning Outcomes (CLOs)) 

 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes (LLOs)) 

● Learning activities การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) 

● Assessment tools 

 นอกจากนี้ได้กำหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เพิ่มเติมจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คือ การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work 
Integrated Learning: WIL) นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 270 
ชั่วโมง 
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 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำเล่ม มคอ.2 ซึ่งเป็นรายละเอียดของหลักสตูร 
(Programme specification) และได้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี ่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ มาวิพากษ์
หลักสูตร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1) 
หลักสูตรควรจัดรายวิชาให้นักศึกษาให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานในระบบเกษตรได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
และสามารถเพิ่มเติมในศาสตร์เฉพาะทางที่สนใจได้ในหมวดรายวิชาเลือกเอก 2) สำหรับรายวิชาแกน
วิทยาศาสตร์ควรมีสาระสำคัญเฉพาะที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรและอาหารได้จริงๆ
เท่านั้น และ 3) ควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) เพื่อรองรับการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯได้เปิดรับ
นักศึกษาเป็นปีแรก 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินขั้นตอน กลไก และผลการ
ดำเนินงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564  พบว่า 1) การเพิ่มเติมกลไกหรือเครื่ องมือบางอย่างเข้าไปขั้นตอนวิจัยความ
เป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร โดยเฉพาะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ลงพื้นที่จริงเพ่ือสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับเกษตรกรต้นแบบหรือผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบ
ครบวงจร ช่วยเพิ่มความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์มากขึ้น ช่วยทำ
ให้มองเห็นภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสังคม
จริงๆ  2) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในขั้นตอนวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตร เพื่อจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยทำให้ได้แบบสอบถามตอบกลับจำนวนมาก และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครอบคลุมครบถ้วนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และ 3) การเพิ่มเติมกลไกหรือเครื่องมือบางอย่างเข้า
ไปขั้นตอนการจัดทำร่างหลักสูตรโดยเฉพาะการนำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(OBE) และแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BCD) มาใช้ ช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู ้ในระดับรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
บทเรียน กล่าวคือเกิดการจัดเรียงรายวิชาที่ทำให้เกิดพัฒนาการในแต่ละปีการศึกษาอย่างเป็น
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ระบบเพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิเคราะห์แล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิธีการที่ทำได้
ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนหลากหลายสาขาวิชาที่มีความเข้าใจ
ตรงกันและเกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู ้และประเมินผลตั้งแต่ระดับ
บทเรียนไปสู่ระดับรายวิชา ดังนั้นหลักสูตรฯ ต้องควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หลักสูตรฯวางแผนควบคุมกำกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการในประเด็นที่สำคัญๆ (อาจารย์ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน 
วิธีการประเมินผล และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) ดังนี้ 
 1) จัดการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการรวมและเชื่อมโยง
สาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลายวิธี การฝึกทักษะที่เปิดโอกาส
ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด และวิธีในการวัดประเมินผล   
 2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งระดับชุมชน เอกชน และ
ภาครัฐ เพ่ือการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE) ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นบัณฑติให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3) ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการนำแนวคิดการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit Bank System in Higher Education) และแนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรทั้งใน
รูปแบบที่เป็น Degree เพ่ือรับนักศึกษามาเรียนเต็มเวลาและหลักสูตร Non-degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน
ได ้

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 หลักสูตรที่ได้จากการปรับปรุง คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยเริ่มต้นจากปลายทางของผลผลิตที่ต้องการ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต) นำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ระดับชั ้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ในระดับรายวิชา (Course 
Learning Outcomes: CLOs) และกำหนดผลลัพธ ์การเร ียนรู ้ในระดับบทเร ียน (Lesson Learning 
Outcomes: LLOs) 
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สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564 ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
เพื ่อพัฒนาการเกษตรและอาหารครบวงจร โดยบัณฑิตสามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างครบวงจร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตร
เชิงนวัตกรรมได้สามารถผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย และมีความรู้ใน
การต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ และบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดี ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง  
 ปี 2559 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.1-2  คู่มือการพัฒนาและแบบฟอร์มปรับปรุงหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทางเวปไซต์ (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.1-3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตร
 ปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.1-4 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.1-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 11/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/11lnJiXFPNHTd95L5oUIovboZcedPKVEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUEE7cbHuh-1_54tzRgR3ZFXv7_50dAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUITc29S29Ai2RhCsv12c0mtrkHNxIuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_C4E33IMuK_WSTe2Cbzmiom9uG2hhVL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5Iq9Gq2oRHR-rRP9PHW3bPz-djzaWGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MUgp2bapaWSnizVvzkdw4phG0f9Wm9k/view?usp=sharing
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5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 1.ปรับปรุงเนื ้อหาของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี  
การเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
 2.ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 และปรับเทคนิคกระบวนการสอน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 1. จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงได้วางแผนปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อสอดรับกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยได้มีการบูรณาการ ศาสตร์ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มากขึ้น 
 2. ประกอบกับเกิดสถานณการ์ภาวะโรคระบาด โควิด 19 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค
โควิด-19 (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีการกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในรูปแบบการสอนออนไลน์ และเมื่อมีการ สอบวัดผลเพื่อการประเมินผล ก็กำหนดให้ผู้สอนปรับ
รูปแบบการวัดและการประเมินผล ในวิธีอ่ืน นอกจากวิธีการสอบในห้องเรียนหรือมีการรวมกลุ่มกัน  
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรยังได้มีการพูดคุย ถึงสภาวะการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559  

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 1. รายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร ได้แก่  
     1.1 วิชาเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ 3(2-2-5) Aquatic Animals Breeding 
Technology (ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ หลักการ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การ
อนุบาล เทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง) 
 1.2 วิชาเทคโนโลยีการเลี ้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5) Aquaculture Technology การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ อาหารและการให้อาหาร โรค การป้องกันและ
การกำจัดศัตรู ต้นทุนการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) Freshwater Aquaculture for 
Business (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืด หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ ชนิด 
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พันธุ์สัตว์น้ำจืด วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง การจับและการขนส่ง การตลาดและธุรกิจสัตว์น้ำ
จืด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) 
         1.4 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์  3(2-2-5) Algal Culture and Their 
Utility (ชนิดของสาหร่ายที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะเลี ้ยง ปัจจัยที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต อรรถประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย  การตลาด และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง) 
 1.5 การเพาะเลี้ยงกุ้ง   3 (2 -2 -5 )  Shrimp Aquaculture (ศ ึกษาการจ ัดจำแนก
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ้ง การเพาะขยายพันธุ์ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง 
การให้อาหาร การป้องกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา และการตลาดของกุ้งที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) 
        1.6 ความปลอดภัยทางน้ำ  3(1-4-4) Life Safety in the Water (ชนิดของสัตว์น้ำมี
พิษและอันตราย สภาพแหล่งน้ำและจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 
การว่ายน้ำพ้ืนฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) 
 1.7 เทคโนโลยีและการพัฒนาส ุขภาพสัตว ์น ้ำ   3(2 -2-5) Technology and 
Development of Aquatic  Animal  Health(ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะอาการ การ
ป้องกัน การกำจัด และการรักษาโรค ระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค ข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศ ระบบตรวจสอบสุขภาพ
สัตว์น้ำและมาตรฐานสุขอนามัยฟาร์มและสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง) 
 2. ปรับปรุงรายวิชาและการบูรณาการรายวิชา 
 2.1 วิชาคุณภาพน้ำและการจัดการ 3(2-2-5)Water Quality and Management 
(ความสำคัญของคุณภาพน้ำต่อการเพาะเลี ้ยงส ัตว ์น ้ำ เทคนิคการว ิเคราะห์ค ุณภาพน้ำ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
อย่างยั่งยืน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) โดยวิชานี้ได้ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัยโดยรวม 2 วิชา คือคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ และนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ เป็นวิชา
เดียวกัน 
 2.2 วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) Food Processing Technology 
(หลักการและเทคนิคแปรรูปอาหารด้วยวิธีการให้ความร้อน การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น การฉาย
รังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง การใช้สารเคมี เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการแปร
รูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้อง) โดยวิชานี้ได้
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของหลักสูตรมากข้ึน 
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 2.3 การเพาะเล ี ้ยงปลาสวยงามและพันธ ุ ์ ไม ้น ้ำ  3(2-2-5) Ornamental Fish 
Aquaculture and Aquatic Plants (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสวยงาม  เทคนิคการเพาะพันธุ์
ปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม  พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัดตู้ปลา อาหาร
ปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกันรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) โดยวิชานี้ได้ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของหลักสูตรมากข้ึน 
 2.4 การเลี ้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช 3(2-2-5) Aquaponics (หลักการและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมปลา การเตรียมพืช วัสดุ 
อุปกรณ์ การออกแบบระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแลปริมาณธาตุอาหาร คุณภาพน้ำเบื้องต้น 
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง)โดยวิชานี้ได้ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้องกับผู้เรียนและ
บริบทของหลักสูตรมากขึ้น 
 2.5 การจัดการสัตว์น้ำภายหลังการจับ 3(2-2-5) Aquatic Animals Havesting and 
Management (สัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ 
คุณภาพสัตว์น้ำ การเก็บรักษาสัตว์น้ำภายหลังการจับด้วยวิธีการต่าง ๆ การขนส่งสัตว์น้ำ 
มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น้ำ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) 
 2.6 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน 3(2-2-5) Local Products of Aquatic Animals (ชนิด
ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแบบพื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำพื้นบ้าน และปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง) 
 2.7 การใช ้ประโยชน ์ส ิ ่ ง เหล ือใช ้ทางการเกษตรและการประมง     3(2 -2-
5)Agricultural and Fishery Waste Utilization(ประเภทของวัสดุเศษเหลือ ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ปริมาณของวัสดุเศษเหลือ หลักการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัสดุเศษเหลือ แนวทางการจัดการและการ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ และการเพิ่มมูลค่าหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง) 

 3. จากเดิม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2554 รายวิชา
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ปรับมาเป็น รายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และ
รายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้ำ ปี 2559 ได้บรรจุรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ไว้ในแผนการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 และได้บรรจุรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 ไว้ใน
แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 
 นอกจากนี ้ในรายวิชาการปรับปรุงพันธุ ์ส ัตว์นํ ้า ได้เพิ ่มเติมบทปฏิบัติการในเร ื ่อง 
Karyotype เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้
นักศึกษาสามารถเห็นและศึกษาโครโมโซมของปลาได้จริง ภายใต้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ทราบ
องค์ประกอบ จำนวน ขนาด และรูปร่างของโครโมโซม รวมทั้งวิธีการสกัด การย้อมสี และการนับ
โครโมโซม 
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 จากนโยบายของทางมหาวิทยาลัยให้มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในปีการศึกษา 
2563 ทางหลักสูตร จึงได้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทาง 
Google Classroom และมีการสอนผ่านระบบ Google Meet, TEAMS, ZOOM และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมและความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษา ส่วนการประเมินผลและการวัดผล ก็จะ
ใช้การทดสอบผ่านทาง Online โดยใช้ Google from นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายงาน การทำ
รายงาน และมีการจ ัดส ่งผ ่านทางช ่องทาง Google Sheet หรือ Google Classroom โดย
หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้า ส่วนรายวิชาที่มีการปฏิบัติ ได้ดำเนินการจัดการเพื่อลดความ
แออัดในการเรียนการสอน จึงได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อมาทำงานปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ สำหรับในรายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเรียนการสอนในช่วงของการปฏิบัติการ 
ได้ใช้วิธีการแยกเป็นกลุ่มย่อย หมุนเวียนกันมาทำปฏิบัติการ และได้มอบหมายให้นักศึกษารับปลา
วัยอ่อน (ปลากัด) ไปอนุบาลที่หอพักและนำกลังมาเปรียบเทียบส่งในช่วงปลายเทอม 
และท้ังอาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา อย่างเคร่งครัด 
 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 1. - 
 2. จากการที่นักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ 1 ทำให้นักศึกษาทุกกลุ่มมี
หัวข้อ และวิธีการดำเนินการทดลอง เพื่อนักศึกษาจะได้ทำการทดลองในช่วงปิดภาคเรียน และนำผลการ
ทดลองที่ได้เพ่ือไปเขียนเป็นรายงานปัญหาพิเศษได้ในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ 2 ต่อไป 
จึงทำให้นักศึกษาทุกคน สามารถทำงานวิจัยและเขียนรายงานรูปเล่มปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
สำเร็จ  
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดให้ทุกวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ online ทำให้ 
ประสิทธิภาพของการศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ สัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่
มีความเร็วเพียงพอ และเมื่อมีการจัดการประเมินผลโดยการใช้ระบบ online ด้วยโปรแกรม Google form 
มีนักศึกษาบางรายที่ไม่สามารถเข้าระบบในการทำข้อสอบได้ จึงทำให้ต้องให้นักศึกษากลุ่มเหล่านั้นต้องทำ
ข้อสอบใหม่ มีผลทำให้นักศึกษารู้ข้อสอบล่วงหน้า จึงยากแก่การควบคุมและการจัดการ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและยุติธรรม สำหรับนักศึกษา  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ได้มีการประเมินการเรียนการสอน จากระบบ
ที่กำหนดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสะท้อนให้อาจารย์ผู้สอนได้นำขอเสนอแนะหรือ
ผลการประเมินไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 1.- 
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 2. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 
สัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่มีความเร็วเพียงพอ ทางอาจารย์จึงได้มีการอัด clip VDO บันทึกการเรียน
การสอน และได้ upload ไว้ในสื่อการสอน Google Classroom และการจัดทำข้อสอบในระบบ 
Google  form อาจารย์ได้จัดข้อสอบออกเป็นหลายชุด และนัดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อเข้ามา
ทดสอบ ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ share wifi ส่วนตัวให้กับนักศึกษาจนสิ้นสุดการสอบ  นอกจาก
นี้ยังิปรับกระบวนการทดสอบด้วยวิธีการมอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำเป็นรายงาน และให้
น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ด ้ ว ย ต น เ อ ง  เ พ ื ่ อ ไ ม ่ ใ ห ้ ม ี ก า ร ค ั ด ล อ ก ง า น 
มาส่ง โดยการกำหนดโจทย์ที่แตกต่างกัน เช่น วิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ ได้มอบหมายให้นักศึกษา
ออกแบบตราสินค้าหรือแบรนด์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที ่นักศึกษามีความสนใจโดยไม่ซ้ำชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละคน       

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 1.- 
 2. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2554 เป็นรายวิชาที่รวมถึงการทำโครงร่าง การทดลอง และ
การเขียนรายงาน จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาค
เรียนที่ 2 จึงทำให้นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อม ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน เทอม เมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2559 ได้ ปรับรายวิชา
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแยกเป็นรายวิชาปัญหาพิเศษ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 จำนวน  
1 หน่วยกิต และบรรจุในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีสาระสำคัญของ
รายวิชา ให้นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างในการทำปัญหาพิเศษ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษ และต่ออาจารย์ประจำวิชา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้วางแผนเพื่อดำเนินการทดลอง ให้เสร็จสิ้น
ในช่วงระยะเวลาปิดเทอม และได้บรรจุรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 ไว้ในแผนการเรียน 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  โดยมีสาระสำคัญของรายวิชา ให้นักศึกษาสามารถเขียนรูปเล่ม
และจัดทำรายงานปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จึงส่งผลให้นักศึกษา สามารถ
จบการศึกษาตามแผนการเรียนทุกคน  สำหรับรายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ได้มอบหมายให้
นักศึกษารับปลาวัยอ่อน เพื่อไปอนุบาลที่หอพัก พบว่านักศึกษาได้มีการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทำ
ให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายสูง 
 จากการปรับรูปแบบในการประเมินผล ทำให้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้าง
แบรนด์หรือตราของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งกระบวนการนี้มีความเป็นธรรมสำหรับนักศึกษา และการประเมนิผล
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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 นอกจากนี้พบว่าทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุง
เนื้อหา/ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อให้เนื้อหาที่สอนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 1. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564 ที่ได้ออกแบบสาระรายวิชาที่มีการบูรณาการศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้มีการบูรณาการ ศาสตร์ในรายวิชาที่
มีความเกี่ยวข้องกันเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบการสอนออนไลน์ และเมื่อมีการ สอบวัดผล
เพื่อการประเมินผล ก็กำหนดให้ผู้สอนปรับรูปแบบการวัดและการประเมินผล ในวิธีอื่น ซึ่งได้ดำเนินการ
งาน อย่างมีระบบ มีการวางแผนงานล่วงหน้าในการปฏิบัติงาน จึงทำให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้ปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล สามารถนำระบบกลไกไปสู ่การปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม โดยมีการนาผลการประเมินในอดีตมาปรับปรุงการดำเนินการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคติดเชื้อไวรัส  
 โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4) (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-2  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2554 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2559 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-5  มคอ 3, มคอ 4 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-6  รายวิชาที่มีกระบวนการเรียนการสอน online และใช้ Google classroom (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-7 ข้อสอบแบบ Google form (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-8  คะแนนประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-9  มคอ 5, มคอ 6 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-10  แบรนด์สินค้าที่นักศึกษาออกแบบ (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-11  เกรดรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ 1และเกรดรายวิชาปัญหาพิเศษ
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-12  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตร
 ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-13 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/12Tt23BduUTDpHCdgVe7KTAEKuEc0ubSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gxy_SVebBsQl3p-p34U03FeA9cVJ2cie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdxz6o2QLvy9u9YnZtrLc4a7eB6Y1IKt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcRT6K0TNDlky-E1sIfZ6Y_h6-y7EO7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpTISDR92MEiLpCKkxMmCG--tU6nn2xI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QB4YsYDjfjqZQMVtal_zp4WMitM6UgeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s0wnoaEnjHdBEg3E1FB8KHr88Q1LDyk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN_dHX6ydVAwEflbMJKBKALoz5ek4bWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN_dHX6ydVAwEflbMJKBKALoz5ek4bWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s54vB-z8I_gV2ely4LIQ2mTqfFS2fcC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_C4E33IMuK_WSTe2Cbzmiom9uG2hhVL/view?usp=sharing
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5.1.2-14 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-15 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.1.2-16 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1sM6cKHB_NviFNPCepPpzE_CMWm9CXPRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1heEqgjryS7A_ypmFQWnDlbccwEpvmhx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา  2563 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมาย
ให้สอนในวิชานั ้นๆ เพื ่อให้น ักศึกษาได ้ร ับความรู ้ประสบการณ์  และได้ร ับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู ้จริ ง สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนด
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
สำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการ
สอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมี
หน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  สำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
ต้น ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การกำหนดผู้สอน 
- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)  

และ การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้

สอดคล้อง กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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- การช่วยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ต ิ ด ต า ม
แ ล ะ
ปรับปรุง 

- ไม ่ม ีข ้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม ่ ม ี ก า รนำ

ร ะ บ บ กล ไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไ ป ส ู ่ ก า ร ปฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 

- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ไม ่ม ี การปร ับปร ุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู ่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ี ก า รนำ ระบบ

ก ล ไก ไป ส ู ่ ก า ร
ป ฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 

- ม ี ก า รป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ม ีการปร ับปร ุ ง/ 
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- ม ี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็น 

- ช ั ด เ จ น  เ ป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ี ก า รนำ ระบบ

ก ล ไ ก ไ ป ส ู ่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ม ีการปร ับปร ุ ง/
พ ัฒนากระบวน 
การจากผลกา ร
ประเมิน 

- ม ี ผ ล จ า ก ก า ร
ป ร ั บ ป ร ุ ง เ ห็ น
ช ั ด เ จ น  เ ป็ น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เ ช ิ ง ป ร ะ จ ั ก ษ์
ย ื น ย ั น  แ ล ะ
กรรมการผู ้ตรวจ
ประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบาย
ก า ร เ ป ็ น แ น ว
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ไ ด้
ชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน 
  

5.2.1 การกำหนดผู้สอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเป้าหมายในการกำหนด
ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการดำเนินงาน (ระบบและกลไกในการดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร) ในการกำหนดผู้สอน โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก และกำหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (มคอ 2) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้ได้ผู้สอน
ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำหนดผู้สอนโดยคำนึงถึงคุณวุฒิ 
ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาต่าง ๆ  
เพื่อจัดตารางสอน รวมทั้งในการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร จะมีการพูดคุยวางแผน มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยนำไปบรรจุไว้ในการจัดทำ มคอ. 3 โดยหลักสูตรจะส่งรายชื่ออาจารยผ์ู้สอน
ให้แก่คณะ และคณะจะนำส่งสำนักส่งเสริมและงานทะเบียนต่อไป ทั้งนี้กรรมการประจำหลักสูตรมีการ
กำกับมาตรฐานการทำ มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชาให้มีความทันสมัย ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสมถูกต้อง และเป็นธรรมอีกด้วย และเพื่อเป็นการควบคุม
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนและ รายวิชาที่มีการสอนร่วมกัน 
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดให้มีการใช้ มคอ. 3 ร่วมกัน  และเพื่อให้มีกระบวนการสอนที่อยู่ใน
สภาวะโรคระบาดโควิด 19 ประกอบการการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี 
และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Google 
classroom, TEAMS และ Google Meet มีการเน้นการปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก ่วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนร่วมกับอาจารย์นิพนธ์ มณี
โชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการทักษะงานช่าง 
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทักษะ การตัดเหล็ก การดัดเหล็ก การเชื ่อมโลหะนักศึกษาได้ทำชิ ้นงาน
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รายบุคคล ทำที่ฟักไข่ปลา ตั้งแต่เริ่มต้นตัดเหล็กเส้นสแตนเลส การดัด การเชื่อม วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง เชิญวิทยากร คุณวัฒนาอนันต์ วนาพรฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง อ.สทิงพระ จ.สงขลา หัวข้อ 
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม วิชาการแปรรูปสัตว์น้ำเชิญ ผศ.ดร.วรพงษ์  อัศวเกศมณี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ หลักการแปรรูปโดยใช้ความร้อน (การ
แปรรูปปลากระป๋อง)  
 และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการฝึกปฏิบัติการในรายวิชา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ ที่เอ้ือต่อการทำงาน ให้กับนักศึกษาในรายวิชาโรคและพยาธิสัตว์น้ำ 
โดยเชิญนายอัครวิทย์ อิสระโร (นักว ิทยาศาสตร์ ศูนย์ว ิจ ัยสุขภาพสัตว์น ้ำ กิจการ ศุภมาตย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ให้ความรู้ในหัวข้อการตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำด้วยวิธีทางเนื้อเยื่อวิทยา 
และ ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก (อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) หัวข้อการ
ตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา อีกด้วย  
 รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้นำนักศึกษาไปเรียนรู้การทำธุรกิจเลี้ยง
ปลากัดสวยงาม ณ Mud Betta Farm อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเชิญ คุณเจริญ  สุพรส เป็นวิทยากร 
บรรยายในหัวข้อเรื่องการทำธุรกิจการเลี้ยงปลากัดและการทำธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และเชิญ
วิทยากรคุณสายจิต  ขุนทอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง การทำธุรกิจการผลิตปลานิลครบวงจรและการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำม่วงก็อง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทำให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเห็นการทำธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากผู้ประกอบการโดยตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่
ในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  
 รายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล  
 รายวิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ได้เชิญวิทยากร ดร.ระพีพร  เรืองช่วย จากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อเรื่องธุรกิจการทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ทำให้นักศึกษามีโอกาสเห็น
ความหลากหลายของอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น ซึ ่งนอกจากจะทราบถึงวิธีการเพาะเลี้ยง 
ประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่นแล้วยังทราบถึงการแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสาหร่าย
พวงองุ่น ในรายวิชาคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่หน่วยงานให้บริการสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ใน
รายวิชาระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักศึกษายังได้รับความรู้เรื ่องการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลากัดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฟาร์ม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สงขลาอีกด้วย  
 รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษารหัส 624257 ไปศึกษา
ดูงานและฝึกปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเพาะเลี้ยงลูกปูบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา นักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเพาะฟักปูม้า โดยการนำแม่ปูไข่นอกกระดองมาฟักไข่ และการอนุบาลลูกปูระยะแรกฟัก 
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแยกแม่ปูที่มีไข่ระยะต่าง ๆ ส่องกล้องดูระยะลูกปู และลูกกุ้งก้ามกราม ไปศึกษา
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ดูงานและฝึกปฏิบัติการ ณ วนาพรฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง อ.สทิงพระ จ.สงขลา (เชิญวิทยากร คุณวัฒนา
อนันต์) ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม การเตรียมน้ำเพื่อใช้เลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกุ้ง
ในบ่อผ้าใบ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแยกระยะลูกกุ้ง การสังเกตสีน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้ง การยกยอเพื่อดูการกิน
อาหารของกุ้ง  
 และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะในการวิจัย จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 และให้นักศึกษาได้
เลือกหัวข้อในการทำวิจัยที่สนใจ สอดคล้องกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนี้ในรายวิชาแพลงก์ตอน อาจารย์ผู้สอนได้นำนักศึกษาออกพื้นที่รอบ ๆ  จังหวัดสงขลา ทั้งแหล่ง
น้ำจืดและแหล่งน้ำเค็ม เพื่อเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนมาใช้ในการศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รายวิชาโรคและพยาธิสัตว์น้ำ พานักศึกษาไปดูงานที ่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ประกอบกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการศึกษา
ดูงานสถานที่จริง และบรรยายโดยวิทยากร ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ 
และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาโรคพยาธิสัตว์น้ำ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องการตรวจ
วินิจฉัยสุขภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค และโรคและปรสิตสัตว์
น้ำที่สำคัญในปัจจุบัน  

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 ภายหลังจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งมีการเรียน
การสอน online เป็นหลัก และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำรายงานการ
สอนโดยใช้ผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และจัดทำ มคอ.5 ส่งภายใน 
30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำข้อมูลที่ได้ทั ้งหมดจัดทำ
รายงาน มคอ.7  ซึ่งจากผลการประเมินการสอนของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา 
1/2563 และ 2/2563 พบว่าทุกวิชามีผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนผลการ
ประเมินมากกว่า 3.51  

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ในรายวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2  
ใช้กระบวนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL นับว่า
เป็นการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยรายวิชาปัญหาพิเศษ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และปัญหาพิเศษ 2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องวางแผนการทดลอง ซึ่งโจทย์ในการ
วิจัยทำการวิจัยมาจากปัญหาที่ใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นตัวนำหรือเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือนำมาสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้แตกต่าง
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จากระบบเดิม ที่ใช้ความรู้เป็นตัวนำ ภายใต้การดูแลดำเนินการ กำกับติดตามของผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาหัวข้อทำวิจัย  และในรายวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ วิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 วิชาปัญหา
พิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2  ได้ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น การเรียนการสอนโดยกระบวนการใช้ Google 
Classroom ในการส่งงานทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการปรับแก้ไขงาน และลดการใช้กระดาษ ทำให้
นักศึกษาทุกคนส่งรูปเล่มรายงานวิจัย นอกจากนี้ทุกรายวิชามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการฝึกให้นักศึกษามีการสืบค้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
นำเสนองาน เช่น รายวิชาสัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ปัญหาพิเศษ
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ 2 การประมงทั ่วไป รายวิชาโรคสัตว์น้ำ การเพาะพันธุ ์ปลา แพลงก์ตอน และ 
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นต้น 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 กระบวนการสอนแบบการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : 
PBL นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเห็นผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การกำกับระบบการส่งงาน ทั้งทาง 
ไลน์ เฟสบุ๊ค และ Google  Classroom ทำให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 นักศึกษาดำเนินการเขียนโครงร่าง และ
ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน เสร็จเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกคน นอกจากนี้ยังพบว่า การ
ปรับปรุงการสอน โดยใช้ Google Classroom และนำเสนอด้วย Google meet ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้มากขึ้น เช่น Google Classroom, Google 
meet, MS team เป็นต้น นอกจากนั้นมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา การทำสื่อได้ดียิ่งขึ้น 
 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเป้าหมายมีผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์
ประจำ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง  
 ปี 2559 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-2  เอกสารการจัดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 จาก สนส (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-3  หนังสือเชิญบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1-WC45hZf82CY6VZ2GsDC5aTeRh0vdouh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ke1KVYxSwK_2-kmYPdMbEOdB-Xqehupx/view?usp=sharing
file:///G:/Local%20Disk/ประกัน%20พล%2063/หนังสือเชิญบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร%20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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5.2.1-4  หนังสือเชิญนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-5  รายงานสรุปการศึกษาดูงานในรายวิชา ผศ.สบาย ตันไทย (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-6  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ1 และวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ำ 2) (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-7  ภาพถ่ายการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน ในรายวิชาแพลงก์ตอน (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-8  ภาพถ่ายการไปดูงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2-1-9  สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-10  หัวข้อปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 1 และหัวข้อปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสตัว์นำ้ 2 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-11  ผลการส่งเกรดในรายวิชา ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-12  ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-13  รายงานรายวิชาดูงาน เชิญวิทยากร บูรณาการ ผศ.ณิศา (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-14  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-15  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-16  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 12/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.1-17  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 13/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 ให้ทุกรายวิชามีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง โดยกำหนดสาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื ่อ ตลอดจนการวัดและการประเมินผล เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF 
: HEd 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินงานภายใต้ ระบบและกลไกใน

การดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

https://drive.google.com/file/d/1Rrs1FKBwEECXvo4LNUhP2AwcU--IJ6l0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4EyOpAeFM-3uWOSnRqm2gyswEiwUv8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOp6uBv5wkUzWJIovzkyfP7ghGp8Haon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQwaD3TgX0JHUT250CdvPQMchBjzqlaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLYvFTVnmtefIgca3pSuYVRqtJTlhlcT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPe3U5Q89yvk3GSRTqJIzbGnSEynCRSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Co4717joxpsNmLJB7wIMLB8WrgPoVep6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dSJH163OPSaa6OXAmOLydYiZhfoumzVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUPji3vz6PcqRAMBCGHnb30w13nb4p_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbcE9R1r-X9hA96FFbbCqVRLrsy6_2nU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gxy_SVebBsQl3p-p34U03FeA9cVJ2cie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDT5m7j1rpf58SWdSDUiFpUGsRch1z06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW9kzU92lTIssxfdYzzmlrVmqfaZfh9w/view?usp=sharing
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ทะเบียน (สนส.) มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.3 และมคอ.4)  

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 หลักสูตรจะมีการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 และ 
4 ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กรรมการประจำหลักสูตรกำกับให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ 4 โดยผู้สอนจัดส่ง มคอ.3 และ
มคอ.4 มายังประธานกรรมการหลักสูตร ในระบบ E-DOC ตามวันเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
 2. กรรมการประจำหลักสูตร พิจารณา มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอน 
 3. จัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 เข้าระบบ TQF online ตามวัน เวลา ที่ สนส. กำหนดการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานการทำ มคอ.3  โดยให้ผู้สอนปรับปรุง มคอ.3 จากผลการดำเนินงาน
รายวิชาใน มคอ.5 ของที่ผ่านมาเน้นให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดและประเมินผล
เหมาะสม พร้อมทั้งกำกับการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตาม มคอ.3 ทุกรายวิชา มีการกำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนต้องแจก หรือชี้แจง มคอ.3 ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแผนการเรียน การประเมินผล และทักษะที่
ควรเกิดขึ้น เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทุกรายวิชามีการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามเวลา
ตามปฏิทินวิชาการที่กำหนด  

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรมีการประเมิน ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยให้ผู้สอน
ประเมินตนเองในแบบวิพากษ์ มคอ.3 มคอ.4 และนำเข้าที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือให้กรรมการพิจารณา  

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 นำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา โดยวิเคราะห์ในประเด็น ต่าง ๆ  ดังนี้ คือ การจัดการเรียน
การสอน ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และ
หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาในการเรียนการสอนปีการศึกษาต่อไป และในรายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ได้นำผลจาก มคอ.5 
มาปรับปรุงส่วนของการคำนวณปริมาณสารเคมีในบทสุดท้าย จึงได้มีการปรับปรุง มคอ. 3 โดยจัดกระบวนการ
สอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการคำนวณตลอดทั้งเทอม และในรายวิชา สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อ
พิจารณาผลจาก มคอ.5 พบว่า นักศึกษามีการใช้วารสารภาษาอังกฤษกันน้อยมาก ดังนั้นจึงได้ปรับรูปแบบใน
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การจัดทำเล่มสัมมนาโดยการบังคับให้มีอ้างอิงภาษาอังกฤษในเล่มรายงานสัมมนา ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและเป็น
การพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาด้วย 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ส่งผลให้นักศึกษาใช้สารเคมี

ในช่วงปฏิบัติงานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง และผลจากการที่นักศึกษามีการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จึง
ทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกคน  
 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 ทุกรายวิชามีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื ่อเป็นแนวทางดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง โดยกำหนดสาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ ตลอดจนการวัดและการประเมินผล เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1  (ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) (ลิงค์เอกสาร)  
5.2.2-2  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-3  (ระบบ TQF online สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-4  (มคอ. 5 ทุกรายวิชา) (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-5  (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2554) (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-6  (คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559) (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-7  ประกาศกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-7  สรุผลการสอบภาษาอังกฤษนักศึกษารหัส 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-8  ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-9  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-10 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.2-11  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1h7m6jBat4dNIW-_7nupcnUX2WERgZMAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Yi56OvEo9Kw6LKkCxFkO09Wpkrv-Q2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dk100fVwH_NVA50HA8719zigj5XJV-Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZcFnxLOyQOnB_0Dl-mODaYkBLfkdnKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xArQIAj1CL1x-k7zQVEGAYR5BXwOZOrT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UNE0xcDKhbAt0Q9Yc-5iLXo2bRJtcs3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUPji3vz6PcqRAMBCGHnb30w13nb4p_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gxy_SVebBsQl3p-p34U03FeA9cVJ2cie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
ของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินงานภายใต้ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563  
มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยประธานกรรมการหลักสูตร ได้เสนอให้ทุก
รายวิชาได้นำงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปเชื่อมโดยงกับเนื้อหา
สาระการเรียนการสอนในรายวิชา 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎ เช่น การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการ
วิชาการทางสังคม และการวิจัย จึงเกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ลดสัดส่วนการเรียน
การสอนแบบบรรยายลงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงมี
การจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
 1.1 รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5063811)  สอนภาค
เรียนที่ 1/2563 นักศึกษา 614257 มีการการบูรณาการกับงานวิจัย โดยการบูรณาการกับโครงการวิจัย 
เรื่อง เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และตรวจสอบความเป็นหมันของปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย
และบิ๊กลำพัน และการบริการวิชาการ เรื่อง การอนุบาล และการเลี้ยงปลาในกระชังบ่อดิน พ้ืนที่เกษตรกร 
ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่วิจัย และการให้บริการวิชาการใน
บทบาทผู้ช่วยวิทยากรคอยช่วยให้บริการ ถ่ายทอดความรู้ และร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ  นักศึกษานำความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้ในการฝึกปฏิบัติการคุณภาพน้ำ มาใช้ในภาคสนาม ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร โดยใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (water test kit) รวมทั้งนักศึกษานำความรู้ที่
ได้จากการเรียนและฝึกปฏิบัติการอนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการเก็บผลการเจริญเติบโตของปลาระยะ
ต่าง ๆ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้น 
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นักศึกษามีทักษะ มีความชำนาญ ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการอนุบาลลูกปลา รวมทั้งทำให้
นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น  
 1.2 รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5063811) สอนเทอม
2/2563 ภายใต้งานวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และตรวจสอบความเป็นหมันของ
ปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ และการให้บริการวิชาการใน
บทบาทผู้ช่วยวิจัย และผู้ช่วยวิทยากรคอยช่วยให้บริการ ถ่ายทอดความรู้ และร่วมจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ทำให้
นักศึกษาเกิดทักษะ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการอนุบาล และการเลี้ยงปลา และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  
 1.3 รายวิชา การเพาะพันธุ์ปลา (5062134) สอนภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษา 624257 
มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยได้นำผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่าง
ปลาดุกลำพันเพศเมียกับปลาดุกเทศเพศผู้ มาบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา บทที่ 9 การปรับปรุงพันธุ์ปลา 
หัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ปลาโดยระบบการผสมพันธุ์โดยนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาให้นักศึกษาอ่านเรียนรู้ 
พร้อมทั้งนำปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกลำพันกับปลาดุกเทศที่ได้จากงานวิจัยมาให้นักศึกษาดูตัวอย่าง
ปลาเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างกับปลาดุกลำพันซึ่งเป็นแม่ และปลาดุกเทศซึ่งเป็นพ่อ โดยให้ศึกษาเปรียบ 
เทียบทั้งลักษณะภายนอก และภายใน เพื่อดูผลที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งจากตัวอย่างจริงที่นักศึกษา
ได้เห็นทำให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจเนื้อหารายวิชาในบทดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  
 2.1 รายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (5062310) มีการ บูรณาการ กับการบริการวิชาการแก่สังคม 
ภายใต้โครงการการใช้น้ำเลี้ยงปลาทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือการปลูกพืช ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วไป โดยนักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดผลการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์
สัตว์น้ำในท้องถิ่น รู้จักรักษาและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถทำเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน เพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว  
 2.2 รายวิชามีนวิทยา และรายวิชาแพลงก์ตอน มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา : การทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาชนิดของพันธุ์ปลาน้ำจืดและ
ชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในแหล่งน้ำ ซึ่งนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากวิชาเรียนและได้ฝึกทักษะ
ในการปฏิบัติงานจากแหล่งน้ำจริง นอกจากนี้ยังได้นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บได้ใน
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ ของพันธุ์
ปลาและชนิดของแพลงก์ตอนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่  
 2.3 รายวิชาเพาะพันธุ์ปลา มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสังคม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการจัดการการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊ก
ลำพัน  ภายใต้โครงการ การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ปลาดุกสายพันธุ์ใหม่เสริมสร้างรายได้ให้
เกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 71  หมู่ที่ 4  
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ตำบล เขามีเกียรติ  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพันใน
จังหวัดสงขลา โดยบูรณาการในเนื้อหาบทที่ 7 การเพาะพันธุ์ปลาโดยการฉีดฮอร์โมน ทำให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นพร้อมทั้งฝึกฝนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น ตลอดจน
ฝึกฝนทักษะในการเป็นวิทยากรผู้ช่วย ทำให้นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้ นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการอนุบาลลูกปลาให้มีอัตราการรอดตาย
สูงขึ้น และนักศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นด้วย 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1 รายวิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ (5064510) และรายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (5062310) 
ภายใต้โครงการ การเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองที่กำลังสูญพันธุ์ กรณีศึกษา : ปลากระดี่มุกราชินีตัวลาย ซึ่ง
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ เรื่องการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ หรือนิเวศวิทยาในห้องเรียนแล้ว ยังได้นำความรู้จาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปใช้ทดลองจริงในสถานีปฏิบัติการของสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ ทำการเพาะเลี้ยง
ปลากระดี่มุก ร่วมกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านในรูปแบบ อควาโบนิกส์ เช่น กระเพรา โหระพา และ
ชะพลู เป็นต้น นอกจากจะได้พืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้ว ข้อมูลจากภูมิปัญญาพื้นบ้านยังพบว่า 
สมุนไพรบางชนิดเหล่านี้ยังช่วยแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผู้ ซึ่งทำให้ปลามีความสวยงามและมีราคาสูงอีกด้วย  

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 จากการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม ภายใต้โครงการ 
การใช้น้ำเลี้ยงปลาทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกพืชส่งผลให้นักศึกษามีทักษะและมีความสามารถในการ
สื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ในการเป็นวิทยากร และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  
 ซึ ่งจากการประเมินผลโครงการ การเพาะเลี ้ยงปลาพื้นเมืองที ่กำลังสูญพันธุ ์ กรณีศึกษา :  
ปลากระดี่มุกราชินีตัวลาย พบว่า นักศึกษามีความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเรียนรู้และมีความตั้งในในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากนักศึกษามีเป้าหมายที่ต้นเองต้องผลิตปลาให้สวยงามและมีอัตราการรอดตายสูง 
เพราะมีคนติดต่อให้ราคาลูกปลาค่อนข้างสูง หากสามารถผลิตได้จะสามารถสร้างกำไรในการผลิตแน่นอน
 ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาวิชา
เรียนมากขึ้นภายหลังจากการมีส่วนร่วมในการวิจัย และให้บริการวิชาการ นอกจากนี้นักศึกษามีทักษะ 
การปฏิบัติการอนุบาลลูกปลาการเก็บผลการเจริญเติบโตของปลา การตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ชำนาญมาก
ขึ้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ เรื่อง เปรียบเทียบการ
เพาะพันธุ์ การอนุบาลปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน แก่เกษตรกรในครั้งนี้ มาปรับปรุงการบูร
ณาการโดยสังเคราะห์องค์ความรู้ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ แล้วนำไปใช้เป็นเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งต่อไป รวมทั้งในส่วนของการตรวจสอบความเป็นหมันของปลาดุกลูกผสมบิ๊ก
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อุย และบิ๊กลำพัน ซึ่งยังไม่ได้บูรณาการในครั้งนี้ จะดำเนินการในครั้งต่อไป หรืออาจจะนำไปบูรณา
การในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5063811) สอนภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษา 614257 มีการ
การบูรณาการกับงานวิจัย โดยการบูรณาการกับโครงการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ การ
อนุบาล และตรวจสอบความเป็นหมันของปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน และการบริการ
วิชาการ เรื่อง การอนุบาล และการเลี้ยงปลาในกระชังบ่อดิน พ้ืนที่เกษตรกร ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทำให้นักศึกษา มี
ทักษะ มีความชำนาญ ในการเพาะพันธุ์ปลา การอนุบาลลูกปลา การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ส่งผลให้
นักศึกษามีความมั่นใจในศาสตร์นั้น ๆ มีความกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้อาจารย์ได้แนวคิดและ
ได้โจทย์งานวิจัย เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอีกด้วย  
 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ โครงการพระราโชบาย 
การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ปลาดุกสายพันธุ์ ใหม่เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น  (เกิดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อ.สะเดา จ.สงขลา ) และพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาชนิดของพันธุ์ปลาน้ำจืดและชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในแหล่งน้ำ 
ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชา นิเวศวิทยา
แหล่งน้ำ ปฏิบัติการเรื่อง  การเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองที่กำลังสูญพันธุ์  ศึกษากรณีปลากระดี่มุก : 
ราชินีตัวลาย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือปลากระดี่มุก โดยใช้ระบบนิเวศวิทยาช่วยปรับปรุง และนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงการค้า เพิ่มราคาปลาโดยอาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหลายๆ รูปแบบ เช่น การใช้ต้นไม้
บางชนิดมาช่วยในการแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผู้ที่มีสีสันสวยงาม ราคาสูง 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในการบูรณาการการเรียนการสอน ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
จึงทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้
ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1  รายงานการจัดการเรียนการสอนที ่มีการบูรณาการกับการบริการวิชา รายวิชา
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-2  รายงานการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยวิชา รายวิชาการเตรียม
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-3  รายงานการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและ
 วัฒนธรรม รายวชิาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ และรายนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-4  ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่คลองหลา เพ่ือเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลาและแพลงก์ตอน (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-5  ภาพการประเมินสุขภาพสัตว์น้ำจากการศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำในบริเวณ
 คลองทอน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-6 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-7  รายงานรายวิชาดูงาน เชิญวิทยากร บูรณาการ ผศ.ณิศา (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-8  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.2.3-9  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การเพาะเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมบิ ๊กลำพัน ปลาดุก
 สายพันธุใหมเสริมสรางรายไดใหเกษตรกร และเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น (ลิงค์เอกสาร) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QdjJiyAkg5FKJFOGwxowqRapI19tn_Cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Je4iwpabL5I0H1PELBKykYxW7q-ZsU8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19h_HRmlanaBwMHTZNuAK4kOiQan12Cye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8HiXWJ31DIPQ33VAgEtgtl_FKRaqOtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCQ9XvGf-bNkFCTa25LknztNF_ETDiXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUPji3vz6PcqRAMBCGHnb30w13nb4p_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbcE9R1r-X9hA96FFbbCqVRLrsy6_2nU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rD2Uud34MMix9N7PAjlX1mDLnfRfRj9q/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนำไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิด
การเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพื่ อจุดมุ่ งหมายประการหลั ง  คือ เน้นการได้ข้อมูล เกี่ ยว กับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment)มีการใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็น
จริง (real world)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ( feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบประเมิน
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-   การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6และมคอ.7) 

-   การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม ่ มี

แนวค ิด ใน
การกำกั บ
ต ิ ด ต า ม
แ ล ะ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข ้อมูล
หลักฐาน 

 

- ม ี ร ะ บ บ มี
กลไก 

- ไม ่ม ีการนำ
ระบบกลไก
ไ ป ส ู ่ ก า ร
ป ฏ ิ บ ั ติ  
/ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไ ป ส ู ่ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ /
ดำเนินงาน 
- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 
- ไม ่ม ี การปร ับปร ุง/

พัฒนากระบวนการ 
  

- มีระบบ  
มีกลไก 

- มีการนำระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- ม ีการนำระบบ

กลไกไปส ู ่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- ม ีการประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปร ุง/
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 

- ม ี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห ็ นช ั ดเจน เป็ น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยม ีหล ักฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผ ู ้ ตรวจ
ประเม ินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ี ได้
ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 
  

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 ปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรดำเนินงานภายใต้ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำปีการศึกษา 2563 ในกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ผลการประเมินได้สะท้อนถึง
ความสามารถที่แท้จริงของผู ้เรียน และให้ได้ข้อมูลที ่มีความน่าเชื ่อถือในการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดำเนินงานร่วมกับ
คณะฯ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร มีการกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละ
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รายวิชา (Curriculum  mapping) นอกจากนี้กรรมการประจำหลักสูตร มีการกำกับให้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน 
และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้และ
มีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 อาจารย์ผู้สอน จัดทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่ได้ดำเนินการสอนในปีซึ่ง
ปรับปรุงมาจากผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของปีการศึกษา 2562  และนำเข้าที่
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพ่ือพิจารณาร่วมกันและส่งผ่านระบบออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ยังมีการแจ้งกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ และเมื่อมีการ
เรียนการสอนแบบ online จึงได้ปรับปรุงรูปแบบเครื ่องมือประเมินผู ้เรียน โดยปรับกระบวนการ
ประเมินผลในรูปแบบ online เช่น การใช้ Google form, การมอบหมายชิ้นงาน การมอบหมายให้ค้นคว้า
ทำรายงาน และส่งงานทาง Google   Classroom  นอกจากนี้ยังได้มีการสอบแบบปากเปล่าผ่านระบบ
ออนไลน์ ในรายวิชามีนวิทยาและวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในบางบท เพื่อประกอบคะแนนรวมให้
ครบถ้วนสมบุรณ์มากยิ่งขึ้น 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 โดยการประเมินผลการเรียนสอนของผู้สอนกำหนดให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามที่กำหนดไว้ใน
มคอ.2 ซึ่งมี 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผู้สอนต้องออกแบบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกันระหว่างผลการ
เรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล  กำหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา  และการดำเนินการสอน
ตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากการดำเนินการ เมื่อพบความผิดปกติ จะมีการรายงานผลเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง  
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้ดำเนินการตามกำหนดของปฏิทินวิชาการและประกาศของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2563 และได้รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 ระบบการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-2  ปฏิทินวิชาการ และประกาศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-3 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-4  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-5  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-6  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.1-7  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 เพื ่อยืนยันความถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนว่ามีการ ดำเนินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา และ curriculum mapping ที่
กำหนดใน มคอ.2 หรือพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้ได้เกิดข้ึนกับผู้เรียนจริงอย่างที่กำหนด 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 มีการกำหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ คณะกรรมการทวนสอบรายว ิชา  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำหนดขั้นตอนและวีธีการทวนสอบ เช่น การกำหนดลักษณะ 
ที่ผิดปกติของการประเมิน เช่น ในรายวิชาที่มีการประเมินระดับ A 100% หรือในรายวิชาที่นักศึกษาได้  
รับการประเมิน F เป็นจำนวนมาก  

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน (D) 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินงานร่วมกับคณะฯ และสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย  มีกลไกกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.5, มคอ.6 หลังสิ้น
ภาคการศึกษาไม่เกิน 30 วันโดยหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กรรมการประจำหลักสูตรกำกับให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 โดยผู้สอนจัดส่ง มคอ.5 และ
มคอ.6 มายังหลักสูตร ตามวัน เวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 2. กรรมการประจำหลักสูตร พิจารณา มคอ.5 และมคอ.6 ของแต่ละรายวิชา สำหรับรายวิชาที่มี
หลายกลุ่มเรียน กรรมการประจำหลักสูตรได้มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน จาก มคอ 3 ให้มีความสอดคล้องกันจากกระบวนการจัดการเรียน

https://drive.google.com/file/d/17pOTqLjMBCMxuGBlJMPGtM5yunG50LGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7m6jBat4dNIW-_7nupcnUX2WERgZMAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K11x5uUFpxv123dPMvRGTam45Vxf-6dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sM6cKHB_NviFNPCepPpzE_CMWm9CXPRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gxy_SVebBsQl3p-p34U03FeA9cVJ2cie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
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การสอนจึงทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2563 พบว่า
ทุกรายวิชามีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 หากมีข้อเสนอแนะต่อผู้สอนก็จะมีการแจ้งเพ่ือปรับแก้ไขตาม
ความเหมาะสม  
 3. ผู้สอนปรับแก้ไข มคอ.5 และมคอ.6 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจำหลักสูตร และจัดส่ง
เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 สำหรับมคอ.7มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสูตรจัดส่งหลังสิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน โดย
หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา  
1 ปีการศึกษา 
 2. กรรมการประจำหลักสูตรจัดทำ "ร่าง" มคอ.7  
 3. กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณา "ร่าง" มคอ.7 พร้อมแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ และวางแผน
ปรับปรุงสำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 4. หลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 ไปยังคณะเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยตามวัน เวลาที่กำหนด ซึ่งผลการ
ดำเนินงานพบว่าอาจารย์ประจำวิชาทุกท่านส่ง มคอ.5 และมคอ.6 ตรงตามเวลาทุกวิชา     
 นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการประเมินหลักสูตร 
โดยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร ในทุกปี ซึ่งผลจากการประเมินขอปีที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับดี 4.29 (ระดับมาก) มาร่วมพิจารณาด้วย 
 ปีการศึกษา 2563 ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ซึ่งปรับปรุงมาจาก
ผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของปีการศึกษา 2562  และนำเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตรเพ่ือพิจารณาร่วมกันและส่งผ่านระบบออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ (ทั้งเทอม 1/2563 และ 2/2563) โดยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้สอนมีการแจ้งกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ และ
ยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ตามความ
เหมาะสม อีกด้วย  
 หลักสูตรร่วมกับคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นที่
ปรึกษา ให้คำแนะนำในการดำเนินการทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งปรับปรุงแบบ
การทวนสอบมคอ.3 (แบบวิพากษ์ มคอ.3) แบบทวนสอบเครื่องมือการประเมินผู้เรียน (ทวนสอบ มคอ.5) 
เพื่อให้อาจารย์นำมาใช้ประเมินในรายวิชาที่สอน และทุกรายวิชาต้องทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

•  มีการประเมินกระบวนการ (C) 
 กรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการ
ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามประเด็น ดังนี้ การ
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ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 การวางแผนการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
รายวิชา การประเมินผลรายวิชา การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การทวนสอบข้อสอบ การ
วิเคราะห์ข้อสอบ และการทวนสอบคะแนนผลการเรียน  
 โดยในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้กำหนดให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้สอน
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการทวนสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา 
และได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาปัญหาพิเศษ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 วิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 และวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
โดยออกแบบเครื่องมือในการทวนสอบ ในรูปแบบ Google form ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
การระบาดของโรค โควิด 19 และเป็นการลดการใช้กระดาษอีกด้วย  
 อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำกับ 
ติดตามอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่การวางแผนการประเมิน ใน มคอ.3 ซึ ่งกระบวนการประเมินผล 
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากการวิพากษ์มคอ.3 หรือมคอ.4 ในที่
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งพบว่าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชาใช้
การประเมินตามสภาพจริง ซึ ่งเครื ่องมือประเมินมีความหากหลาย เช่น ข้อสอบ แบบฝึกหัด 
รายงานปฏิบัติการ การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และทักษะการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงนำไปใช้ในการวิชาชีพได้ ทั้งนี้การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู ้เรียนมีทั้งระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน ซึ่ งระหว่างภาคเรียนผู ้สอนจะแจ้งให้
นักศึกษาทราบเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเอง และผลประเมิน
ภาคภาคเรียนจะมีการพิจารณาเกรดของหลักสูตรและอนุมัติเกรดของคณะ ซึ่งหลักสูตรดำเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้ผู้สอนนำเกรดของแต่ละรายวิชาเข้าที่
ประชุมของหลักสูตร เพื่อพิจารณา และให้อาจารย์ผู ้สอนชี้แจงในกรณีที่เกรดมีความผิดปกติ 
หลังจากนั้นประธานหลักสูตร นำเกรดดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการของคณะ อ้างอิงรายงานการประชุมกชคณะทั้งนี้ผู้เรียนก็มี การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ตามท่ีปฏิทินวิชาการกำหนด 
 จากการดำเนินงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา โดยแบบทวนสอบ
เครื่องมือการประเมินผู้เรียน พบว่า 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 - อาจารย์ผู ้สอนดำเนินการทวนสอบตาม
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 - จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด ซึ่งมีวิธี
สอน เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสินการ
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ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที ่กำหนด (ตาม
แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย) 

บรรลุของ ผู้เรียน นั้น มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้ เป็นไป
ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนด 

 - คณะกรรมการร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร 
พิจารณารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 - อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
รายงานการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผล การเรียนรู ้พบว่า วิธีสอน 
งานที่มอบหมาย เครื ่องมือประเมิน วิธีการ
ประเมิน และเกณฑ์ที่ใช้ เพื่อตัดสินว่าผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้นั้น มีความ เหมาะสมและ
สามารถใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาได้ 

 - คณะกรรมการร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร/
โปรแกรมวิชา/คณะกรรมการวิชาการประจำ
คณะ ฯ ทวนสอบคะแนนและเกรดของ
นักศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 - อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ห ล ั ก ส ู ต ร /
คณะกรรมการ วิชาการประจำคณะฯ ทวน
สอบคะแนนและเกรด ของนักศึกษา พบว่า 
คะแนนและเกรดของนักศึกษา แต่ละรายเป็น
ตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา 

 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ในการพิจารณาเกรด และประเมิน มคอ 5 จะดำเนินการจัดส่ง
เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่ สนส. กำหนด และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าไป
พิจารณาเห็นชอบเอกสารจากระบบ E-Doc ของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรทวนสอบผลการประเมิน โดยมีการพิจารณาเกรดและอนุมัติเกรดภาคเรียนที่ 
1/2563 และภาคเรียนที่2/2563 ซึ่งหลักสูตรดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยให้ผู้สอนนำเกรดของแต่ละรายวิชาเข้าที่ประชุมของหลักสูตร เพื่อพิจารณา และให้
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงในกรณีท่ีเกรดมีความผิดปกติ  หลังจากนั้นประธานหลักสูตร ก็นำเกรดดังกล่าว
เข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ ทั้งนี้ผู้เรียนก็มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามท่ีปฏิทินวิชาการกำหนด 
 จากการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการ
วิพากษ์มคอ.3 หรือมคอ.4 การทวนสอบเครื่องมือทำให้ผู้สอนเห็นจุดที่ควรพัฒนาในการทำมคอ.3 
หรือมคอ.4 ซึ่ง ทำให้ผลการเรียนรู้นักศึกษาดีขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ ซึ่งมี
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการเรียน โดยวิธีการตรวจสอบงานที่มอบหมายให้ระหว่างภาค 
คะแนนจากรายงานที่ส่งตามเวลาที่กำหนด ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาตามแผน 
100%จากการดำเนินงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ในการทวนสอบ
เครื่องมือการประเมินผู้เรียน พบว่าบางรายวิชาข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนยังไม่ตอบโจทย์ 
ถึงวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
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 ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2/2563 เกิดภาวะโรคระบาด โควิด 19 พูดถึงปัญหาในการประเมิน
ออนไลน์ เช่น นักศึกษาเข้าทำข้อสอบและส่งข้อไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากสัญญาน wifi 
ช้า รวมทั ้งการพิจารณาเกรด และประเมิน มคอ 5 จะดำเนินการจัดส่งเอกสารในระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่ สนส. กำหนด และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าไปพิจารณาเห็นชอบ
เอกสารจากระบบ E-Doc ของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการประเมินหลักสูตร โดย
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7)  ในทุกปี ซึ่งผลจากการประเมินในปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับดี มีคะแนนประเมินตนเอง 4.07 โดยพบว่าการวางระบบผู้สอน ระบบการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤต และพบว่ามีอัตราการคง
อยู่พิ่มข้ึน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา 100% 
 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยการปรับปรุงการทวนสอบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการวิพากษ์
มคอ.3 หรือมคอ.4 ทำให้ผู้สอนเห็นจุดที่ควรพัฒนาในการทำมคอ.3 หรือมคอ.4 ซึ่ง ทำให้ผลการ
เรียนรู้นักศึกษาดีขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิชาปัญหาพิเศษการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 และวิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2   
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์รายวิชา ได้
ดำเนินการตรวจสอบพบว่า ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้ดำเนินการตามกำหนดของปฏิทินวิชาการและ
ประกาศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2563 และได้รายงานผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของคณะ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 รายวิชา (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-2  ผลการประเมินการสอน ปีการศึกษา 2563 (ลงิค์เอกสาร) 
5.3.2-3  ระบบการรับส่งเอกสาร E-Doc ของมหาวิทยาลัย (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-4 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-5 แบบฟอร์มในการทวรสอบเครื่องมือประเมินใน Google form และข้อเสนอแนะการ
 ทวนสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-6  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/1fhPtjl749VvkeVAOP7ZXK3VCG8QkIjcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14o8AD_abLpzi3PlbA5YeQkVjA_LRfw-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rYV4pkPsN5JxJeZ0D063KMmXgyiNwwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K11x5uUFpxv123dPMvRGTam45Vxf-6dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-SOGbMppQO7yBHIHMVXgB6P7WHZ26Kx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
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5.3.2-7  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-8  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 13/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.2-9  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 เพื ่อกำกับให้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชา
ดำเนินการ ที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 กรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกรรมการบริหารคณะ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีการกำกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในการจัดการเร ียนการสอน ภายใต้ระบบกลไกในการดำเน ินงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และแนวปฏิบัต ิและการดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 อาจารย์ประจำวิชา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการสอน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ. 7) (รายงาน
การสอน ว่าได้จัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผล เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 
หรือไม่ มีปัญหาใดบ้างที่ทำให้เกิดการสอนตามแผนไม่ได้ และส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาอย่างไร 
นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขในการดำเนินการสอนครั้งต่อไป จากนั้นได้ดำเนินการ 
ส่งรายงานการสอน เข้าในระบบ TQF online ของทางสำนักส่งเสริมว ิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามวันเวลา ที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563  

•  มีการประเมินกระบวนการ 
 กรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกรรมการบริหารคณะ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีการกำกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน  

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 หากมีข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะก็จะแจ้งอาจารย์ผู้สอน เพ่ือได้ดำเนินการแก้ไข ต่อไป 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 กรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกรรมการบริหารคณะ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีการกำกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด 
 

https://drive.google.com/file/d/1sM6cKHB_NviFNPCepPpzE_CMWm9CXPRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW9kzU92lTIssxfdYzzmlrVmqfaZfh9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.3-2  รายงานการสอน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ. 7) (ลิงค์เอกสาร)  
5.3.3-3  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ลิงคเ์อกสาร) 
5.3.3-4 ระบบและกลไกในการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.3-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.3-6 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.3-7 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 13/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
5.3.3-8 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 14/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7m6jBat4dNIW-_7nupcnUX2WERgZMAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K11x5uUFpxv123dPMvRGTam45Vxf-6dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JwaVnkmzMh8Ap9qo2nFfBGLjB722LVmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LD_ghvd42ZwxSIn221dlPMQGCmd_tz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW9kzU92lTIssxfdYzzmlrVmqfaZfh9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFVf6Ytn822BSaUI2SCpzjABvBseEfkM/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-1986520 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 
ข้อ 7ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรต (มคอ.7) 
 

เกณฑการประเมิน 
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 0.00 
มีการดำเนินงานำร้อยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
มีการดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต่ละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 
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ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

  (1) อาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร ่ วม ในการประช ุ ม เ พ่ื อ
ว า ง แ ผ น ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ
ทบทวนการดำเน ิ น ง าน
หลักสูตร 

  1. ม ี อาจารย ์ประจำหล ักส ูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 4 คน (5 คน ช่วง 
มี.ค. 64 - พ.ค. 64) 

  2. มีการจัดประชุม 13 ครั้ง ดังนี้ 
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ.2563
สถานที่ชั้น 3 อาคาร 62 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม 
     - ครั ้งที ่ 2 วันที่ 5 เดือน มิ.ย. พ.ศ.2563
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
 - ครั ้งที ่ 3 วันที่ 13 เดือน ก.ค. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
 - ครั ้งที ่ 4 วันที่ 3 เดือน ก.ย. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อทบทวนและวาง
แผนการดำเนินงาน 
 - ครั ้งที ่ 5 วันที่ 18 เดือน ก.ย. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพ ื ่อทบทวนการ
ดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
 - ครั ้งที ่ 6 วันที่ 21 เดือน ต.ค. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพื ่อวางแผนและ
ติดตามการดำเนินงาน 
 - ครั ้งที ่ 7 วันที่ 7 เดือน พ.ย. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพื ่อวางแผนและ
ติดตาม 
 - ครั ้งที ่ 8 วันที่ 7 เดือน ธ.ค. พ.ศ.2563 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพ ื ่อต ิดตามและ
ทบทวนการดำเนินงาน 
 - ครั ้งที ่ 9 วันที่ 15 เดือน ก.พ. พ.ศ.2564 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพื ่อวางแผนและ
ติดตามการดำเนินงาน 
 - ครั้งที่ 10 วันที่ 11 เดือน มี.ค. พ.ศ.2564 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพ ื ่อต ิดตามการ
ดำเนินงาน 
 - ครั้งที่ 11 วันที่ 27 เดือน เม.ย. พ.ศ.2564 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิด
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพื ่อวางแผนและ
ติดตามการดำเนินงาน 
 - ครั้งที่ 12 วันที่ 3 เดือน พ.ค. พ.ศ.2564 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพ ื ่อต ิดตามและ
ทบทวนการดำเนินงาน 
- ครั ้งที ่  13 ว ันที่ 27 เดือน พ.ค. พ.ศ.2564 
สถานที่ช ั ้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิด
เป ็นร ้อยละ 100 ประช ุมเพ ื ่อต ิดตามและ
ทบทวนการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1  รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.1-2  รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ ่งแสดงรายชื่อ
 อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
 อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.1-3  รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการ
 ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
 ในแต่ละปีการศึกษา (ลิงค์เอกสาร) 

  (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
ก ับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิ สาขา/
สาขาวิชา(ถ้ามี) 

   ไม่มี มคอ.1 และมี มคอ.2 สอดคล้องกับ
ประกาศ TQF 

    
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.2.-1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 

https://drive.google.com/file/d/18ma-LdkcrOYQXxPFmJt3YUuC2KVp2aWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2mWm1g2pXKWPa1PYXsCcKu1actDOXIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2mWm1g2pXKWPa1PYXsCcKu1actDOXIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lnJiXFPNHTd95L5oUIovboZcedPKVEs/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา

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

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 1.รายวิชาที ่เปิดสอนในภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563 มีจำนวน 16 รายวิชา และ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 21 รายวิชา  
 2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 16 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 21
รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
 1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 มีจำนวน 1 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 1 รายวิชา    
 2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 (ถ้ามี) ก่อนเปิดภาค
เร ียนที ่  1 ป ีการศึกษา 2563 มีจำนวน 1 
รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
มีจำนวน 1 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 สรุปรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร)  

  (4) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเน ินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 16
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มีจำนวน 21 รายวิชา 
 2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.
5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี

https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
จำนวน 16 รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563 มี จำนวน 21 รายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
 1. ผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 1 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 1 
รายวิชา 
 2. ผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 1 รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 
1 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 สรุปรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 

  ( 5 )  จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษา 

 มี 
 
 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (ลิงค์เอกสาร) 

  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

 ได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึ
กษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษา 2563  

 

https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
http://regis.skru.ac.th/tqf/
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1  รายงานจำนวนรายว ิชาท ั ้ งหมดท ี ่ เป ิดสอนในป ีการศ ึกษา  
 (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.6-2  รายงานจำนวนและรายชื่อรายวชิาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
 นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
 (ลิงค์เอกสาร) 

  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 สรุปรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 (มคอ.3) (ลิงค์เอกสาร)  

  (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

8.1 มี/ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 2 คน 
 - ได้รับการปฐมนิเทศ 2 คนหรือได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
จำนวน 2 คน 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.8-1  คำสั่งแต่งตั้งการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.8-2  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง (ลิงค์เอกสาร) 

  (9)  อาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนได้ร ับการพัฒนาทาง

9.1 ม ีอาจารย ์ประจำหล ักส ูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น  6 คน 
 1. นางณิศา   มาชู ได้รับการพัฒนาเรื่อง 

https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hxt6wCJGuTJnMB9NUuWZGFS_IjeWQUaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJReReBQYCoJv_3zfN-qJhkV0DDME8UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AU_a5zIDlaTwsiRcDPvTKIIFV1V-FfQu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSRIY5c4J7CezY1Y53QByh31CQeCrpbT/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
ว ิชาการ และ/หร ือว ิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 - เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม หลักสูตร แนวทางการ
พัฒนาการผลิตและการค้าปลาสวยงามพื้นถิ่น
ภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดเขต 12 จ.สงขลา (8-9/09/63) 
 - เข้าร่วมสัมมนางานวันกุ้งไทยใต้ตอนล่าง
ครั ้งที ่  9 ณ โรงแรมบุร ีศรีภ ู จ.สงขลา (19-
20/09/63) 
 - อบรมออนไลน ์  โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามเกณฑ ์ ประก ั นค ุณภาพการศ ึ กษา 
(04/11/63) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน 
(23-24/11/63) 
 - อบรมออนไลน ์  โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไร 
ให้ประสบความสำเร็จ เรื่องการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE) (27/01/64) 
 - อบรมออนไลน์ หลักสูตร อาจารย์จะสอน
อย่างไร...ให้ปัง (29/01/64) 
 - อบรมออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พศ. 2562 (9/02/64) 
 - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดทำหลักสูตรเชิง
บูรณาการ (24/02/64) 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
 - ลงพื ้นที ่ศ ึกษาแหล่งเร ียนรู ้ด ้านการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ณ Aqua Marine Farm อ.
ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (02/03/64) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำ
ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (19/03/64) 
 - ที่ 1399/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 
2563 ฯ (5/05/64) 
 - การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ังตำแน่งทางวิชาการ (30/4/64) 
 - อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการเขียน
เอกสารคำสอน และตำรา (17/5/64) 

 2. นางนฤมล อัศวเกศมณ ีได้รับการพัฒนาเรื่อง 
 -เข้าร่วมสัมมนางานวันกุ้งไทยใต้ตอนล่าง
ครั ้งที ่ 9 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา (19-
20/09/63) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำ
ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (19/03/64) 
 - อบรมออนไลน์ เรื ่องจิตวิทยาการสอน 
(17/04/63) 
 - อบรมออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พศ. 2562 (9/02/64) 
 - ที่ 1399/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 
2563ฯ (5/05/64) 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
 - การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ังตำแน่งทางวิชาการ (30/4/64) 
 - อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการเขียน
เอกสารคำสอน และตำรา (17/5/64) 

 3. นางสาววิจิตรา   ตุ้งซี่ ได้รับการพัฒนาเรื่อง  
 - อบรมออนไลน์ เรื ่อง Free Software & 
Presentation (5/06/63) 
 - ที่ 291/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปฏิบ ัต ิงานสหกิจศึกษาอย่างไรให ้ประสบ
ความสำเร็จ (27/01/64) 
 - อบรมออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พศ. 2562 (9/02/64) 
 - ร ่วมประช ุมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 
(19/02/64) 
 - ลงพื ้นที ่ศ ึกษาแหล่งเร ียนรู ้ด ้านการ
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ ำ ณ Aqua Marine Farm  
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (02/03/64) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำ
ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (19/03/64) 
 - ที่ 1399/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 
2563ฯ (5/05/64) 
 - การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ังตำแน่งทางวิชาการ (30/4/64) 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
 - อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการเขียน
เอกสารคำสอน และตำรา (17/5/64) 

 4. นายธิวาริ   โอภิธากร ได้รับการพัฒนาเรื่อง  
 - ที ่ 136/2564 เรื ่อง แต่งตั ้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (20/01/64 และ17/02/64) 
 - เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ เรื่องอาจารย์
จะสอนออนไลน์อย่างไร...ให้ปัง (29/01/64) 
 - เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื ่อง การเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ (8/02/64) 
 - ที่ 661/2564 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“สร ้างว ิศวกรส ังคม มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
สงขลา” (6,7,13,14/03/64) 
 - ที่ 1399/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 
2563 ฯ (5/05/64) 
 - การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ังตำแน่งทางวิชาการ (30/4/64) 
 - อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการเขียน
เอกสารคำสอน และตำรา (17/5/64) 
 5. นางสาวมุมตาส มีระมานได้รับการพัฒนาเรื่อง 
 - ที่ 1399/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 
2563 ฯ (5/05/64) 
 - การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ังตำแน่งทางวิชาการ (30/4/64) 
 - อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการเขียน
เอกสารคำสอน และตำรา (17/5/64) 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5  คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ   100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1  การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ ผศ.ณิศา มาชู (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.9-2  การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.9-3  การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.9-4  การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อ.ธิวาริ โอภิธากร (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.9-5  การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อ.มุมตาส มีระมาน (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.9-6  รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 10/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

  (10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 2 คน 
 1. นายณัฐพล ราชูภิมนต์ ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง 
 - เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารส ัตว ์  ณ คณะทร ัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 - เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ม่งุสู่การจัดการความรู้ด้านวิจัย: การพัฒนาชุด
โครงการตามแนวพระราโชบาย 
 2. นายบุญลอย ชูแสง ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง 
 - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน 
จงัหวัดตรัง 
10.2 ได้รับการพัฒนาฯ 2 คน 
10.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ นายณัฐพล ราชูภิมนต์ (ลิงค์เอกสาร) 
5.4.10-2 การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ นายบุญลอย ชูแสง (ลิงค์เอกสาร) 

  (11) ระดับความพึงพอใจ
ของน ักศ ึกษาป ีส ุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

11.1 มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่  
- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  
13 คน 

https://drive.google.com/file/d/1--GWyKkPSH4C-At5W2QTm_rbY5ejpqIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14rqHzwqiJtMv4z3LdOw3CZkHZjK8L_I1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tgf6znV5clb0g3T9_o2yTmqIF_7cMl7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhdn39-RqSIY1eZXFeJLHjXooh0Zyfar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7KMCdLC1vzBG_bYPSkO_07AwxcLE3Ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GyaUBsNdRYZhmSEPUoIj4Kzuw08IpQBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NfYG4afsTGgS7vHNj979RYbnQcfbdbbO/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
หลักสูตรเฉลี ่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 13 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.43 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.11-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย (ลิงค์เอกสาร) 

  (12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี ่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ 
มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ได้คะแนน 
4.83 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.12-1  ระบบฐานข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิ 
 ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ 2563 (ลิงค์เอกสาร) 

วิธีการคำนวณ 
(1) จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการไดจ้ริง 
 12 

(2) จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

 12 

(3) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดำเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร้อยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

 ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80    =  0  คะแนน    

ดำเนินงานร้อยละ 80     =  3.50  คะแนน 

 ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

 ดำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

 ดำเนินงานร้อยละ 100    =  5.00  คะแนน 

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

https://drive.google.com/file/d/1iFTO-S1SZwxBmKU7ZO4v0SBkiD_RLxD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZjX24EIho5DxXC3ZRc_fosptEEb7fyR/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
ร้อยละ 95  

4.75 คะแนน 
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาในอนาคต 

 การจ ัดการเร ียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติหรือรายวิชาที่
เกี ่ยวข้องกับการฝึกงานในช่วง
การระบาดของโรค COVID-19 

 ทำให้นักศึกษาถูกปฏิเสธ
การฝ ึ ก งานจากหน ่ วยงาน
ภายนอก และต้องหาสถานที่
ฝ ึกงานใหม่ และในรายว ิชา
ปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการ
สอนได ้

 ใช ้ ความส ั มพ ันธ ์ ข อง
เคร ือข ่ าย ในภาคองค ์ กร
เอกชน เพ ื ่ อ เป ็นสถานที่
ฝึกงานให้กับนักศึกษา ส่วน
รายวิชาปฏิบัต ิม ีการเลื ่อน
แผนการสอนมาสอนในช่วงที่
มีการอนุญาตให้มีการจัดการ
เร ี ยนการสอนในมหาลั ย 
ระหว่างที ่ ไม ่อนญาตให ้ใช้
สถานที ่ในมหาลัย ก็ม ีการ
ดำเนินการสอนบรรยายใน
รูปแบบออนไลน์ 

 ไม่ม ีเวทีให้น ักศึกษาได ้ไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพในช่วงการระบาด
ของโรค COVID-19 

 ไม ่ ม ี ร า ง ว ั ล ผล ง านทา ง
วิชาการ 

 จัดการแข่งขันทักษะทาง
ว ิชาการในระดับหลักสูตร 
หรือคณะ 

 จุดเชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สายไม่มีความเสถียร 

 การเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์มีความขัดข้อง ทำให้
ไม่ต่อเนื่องในการเรียนการสอน 
จ ึงจำเป ็นต ้องเส ียค ่าใช ้จ ่าย
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นทั้งนักศึกษา
และอาจารย์ 

 ทางคณะ หร ือมหาลัย 
ควรม ีการดำเน ินแก ้ไขจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สายให้มีความเสถียร 

 มีการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตรทุกปี 
  

 การกำกับดูแลนักศึกษาไม่มี
ความต่อเนื่อง 

 ควรเพิ ่มอัตรากำลังให้มี
ความเหมาะสมและสามารถ
จ ัดการเร ียนการสอนตลด
หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านการให้บริการเช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู โทรศัพท์  : 086-7482877  
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
 6.1.1 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตามเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 6.1.1-1) 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรนำข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 มาพิจารณาร่วมกัน ในที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 เพ่ือประกอบการจัดทำแผนดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู้ เริ่มจากการสำรวจความต้องการของหลักสูตร 
ดำเนินการจัดทำโครงการ และเสนองบประมาณ ดำเนินงานโครงการที่วางแผนไว้ ประเมินความพึงพอใจ 
และรายงานสรุปผลโครงการ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมพิจารณาและ
เสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนการศึกษา เช่น รายชื่อหนังสือ และวัสดุฝึกของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร นำเข้าที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ และตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อต่อไป  

 หลักสูตรจัดทำแผนของบประมาณ ในส่วนงบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบ
สรุปรายการคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
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•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับคณะฯ 
ทำการสำรวจความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ใหม่ มาจัดแผนความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รวมทุกประเภท เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานีปฏิบัติการ 
ห้องสมุด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่  และนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
จากนักศึกษา อาจารย์ มาใช้ในการพิจารณา รวมทั้งทบทวนข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน จาก มคอ.5 
เรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการ
จัดสรรอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมกับประเมินความต้องการและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในการใช้อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 

 ปีการศึกษา 2563 มีการสำรวจอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ นำมาวิเคราะห์พบว่าสามารถแยกได้เป็น 2 
กรณี คือ เป็นอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ชำรุด และ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ไม่มี/มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการ
ดำเนินการกรณีชำรุดให้แจ้งผ่านนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการซ่อมแซมตามความเหมาะสม ความจำเป็น
เร่งด่วน เสนอต่อคณะให้คณบดีพิจารณา กรณีไม่เพียงพอจัดทำแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  
เพ่ือดำเนินจัดซื้อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่สำรวจในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 

กรณีอุปกรณ์/ครภุัณฑ์ชำรุด การดำเนินการ 

- เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร - ให้บริษัทมาตรวจสอบ ประเมินราคาซ่อม เสนอ

คณะ ถ้างบประมาณไม่มาก คุ้มค่า คณะก็จะอนุมัติ

ให้ซ่อม ดำเนินการส่งร้านซ่อมแซม 

- ห้องเรียนอาคารเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำผนังชำรุด - ให้ช่างมาดู ประเมินราคา เสนอคณะ อนุมัติให้ทำ 

- ห้องปฏิบัติการอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผนัง

ชำรุด 

- ให้ช่างมาดู ประเมินราคา เสนอคณะ อนุมัติให้ทำ 

- เครื่องให้อากาศ  - ให้ร้านมาตรวจสอบ ประเมินราคาซ่อม เสนอคณะ 

ถ้างบประมาณไม่มาก คุ้มค่า คณะก็จะอนุมัติให้ซ่อม 

ดำเนินการส่งร้านซ่อมแซม 

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการเปลี่ยนการดำเนินงาน ด้านการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีจำนวนนักศึกษาน้อย ถ้าจัดสรรแบบเดิมที่

ให้ตามรายหัวนักศึกษา จะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในส่วนของวัสดุจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
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คณะจึงไม่จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการเรียนการสอนมายังหลักสูตรโดยตรง แต่มีการบริหารในส่วนกลาง

ของคณะ โดยให้อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 
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 นอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรยังมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เข้าสำนักวิทย
บริการฯ (ห้องสมุด) ของมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือจากร้านที่มาตั้งบู๊ดจำหน่าย
หนังสือในมหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อจะได้มีหนังสือที่มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ครั้งที่ 5/2564 วาระพิจารณาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2563 และพิจารณา มคอ.5 ที่ผ่านมาโดยพบว่าระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเหมาะสมส่งผลให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมโดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับมาก 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 ทั้งนี้จากผลการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรทำให้
นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจระดับมาก แต่ทั้งนี้ข้อที่ได้คะแนนต่ำ หลักสูตรจะดำเนินการปรับปรุง
ให้ปีการศึกษาถัดไป เช่น การจัดหาสื่อตำราการเรียนการสอน หลักสูตรจะประสานคณะฯ เพื่อประสาน
ต่อไปยังห้องสมุดอีกครั้ง หรืออาจจะผ่านทางอาจารย์อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขอให้อาจารย์ทุกคนเร่งทำ
ผลงานวิชาการประเภทหนังสือ ตำราเพ่ิมขึ้น 
 หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและความพร้อมทาง
กายภาพซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น สภาพบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อ
นักศึกษา สถานีปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกทักษะ และเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 จากผลการดำเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดูได้จากการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา 100% ผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
วิชาการทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น นักศึกษามีความมั้นใจในตัวเองในการปฏิบัติงานเลือกฝึกสหกิ0
ศึกษา 50%  และบัณฑิตที่จบออกไปก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูง (4.82 คะแนน) ซึ่งดูได้จากผล
ประเมินบัณฑิตในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
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สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 จากผลการดำเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.1-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.1-2  รายงานการประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 
 สัตว์น้ำ ครั้งที่ 9/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.1-3  แบบสรุปรายการคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565  
 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.1-4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ลิงค์เอกสาร) 

 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเป้าหมาย :  
 เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทีม่ีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ผลการดำเนินงาน :  

•  มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตามเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 6.1.2-1) 

การวางแผน (P)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ หลักสูตรได้วิเคราะห์จาก  
- ข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ทบทวนจากข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5 เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับคณะ จัด
ให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้
งาน และมีความทันสมัย ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรมีระบบ

https://drive.google.com/file/d/1A407el7iNOOnjLrIpqC3AlvAqw9To-sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH-frrej-Q5WNuuQJTYzdjKt2vOW-TYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1yP7gcQRCynA8-c-qKhEQmY8pKFVfUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PS2E3CmlSIf2dWcN-iK4P1MJzzrgGi6c/view?usp=sharing
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กลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์โดยผ่านกระบวนการการจัดซื้อตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐ และรายงานผลการจัดซื้อต่อคณบดี และอธิการบดี
ตามลำดับ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดซื้อที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถใช้งานตรงตามความต้องการ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการและรายงานผลการจัดซื้อให้
หลักสูตรทราบต่อไป 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ และจากงบ

วิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน และดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการสำรวจอุปกรณ์/

ครุภัณฑ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ และในส่วนของสถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยคณะฯ จะสนับสนุนในการ

บริหารงานฟาร์ม ดำเนินงานผ่านประธานสถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนักวิทยาศาสตร์ (ด้าน

ประมง) ทั้งนี้หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอ และเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีทั้งที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก ่ห้องปฏิบัติกาต่าง ๆ เช่น 
ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการแปรรูปน้ำ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และมีที ่สถานี
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วย  

- อาคารเรียน  
- ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ซึ่งมีครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สำหรับใช้ปฏิบัติการ และทำวิจัย  
- ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถใช้ในการ

ฝึกปฏิบัติทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำได้ โดยเน้นผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มีนักศึกษาสนใจและใช้
ห้องปฏิบัติการเพ่ือทำปัญหาพิเศษ และในการเรียนการสอนได้ 

- โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ มีบ่อซีเมนต์ใช้ในการฟักไข่ปลา และอนุบาลลูกปลา 
- โรงผลิตปลาสวยงาม และแพลงก์ตอน มีการผลิตในกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักศึกษา

ผลิตเพ่ือการจำหน่าย เรียนรู้เพ่ือการประกอบการ 
- บ่อซีเมนต์กลางแจ้ง และบ่อดิน ใช้ในการอนุบาล และเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา 
- ถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน 
ทั้งนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช ซึ่งเป็นโรงเรือนแยกจากส่วนของสถานีปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะมีการเลี้ยงปลาผสมผสานกับการปลูกพืช โดยนำน้ำจากการเลี้ยงปลามาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
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2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนภายในอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาทิเช่น ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภายในคณะ คณะฯได้จัดพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา บริเวณชั้น 1 ของตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการ
ใช้สื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน พบว่า
อาจารย์มีความประสงค์ที่จะต้องการใช้สิ่งสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ไมค์ กล้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สำหรับนักศึกษามีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรื่องของอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรและก็มี
ความเร็วพร้อมสำหรับการเรียนรู้นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกบัคณะมีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้อาจารย์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และร่วมกับมหาวิทยาลัยปรับปรุงสัญญาน wifi ในอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
นอกจากนี้ยังมีการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในหลักสูตร  เช่น มีไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือ
ประสานงานระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน  รวมถึงให้นักศึกษามี
การติดต่อประสานงานกับคณะฯ ผ่านทางไลน์กลุ่มคณะฯ และเฟซบุ๊คของคณะ เพื่อเป็นสื่อออนไลน์ใน
การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน โดยให้ความสำคัญกับช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้น
เพ่ือให้เหมาะสมกับการวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที ่จำเป็นพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายไร้สาย มัลติมีเดีย ระบบการสื ่อสารไร้สายและ อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าข้อมูลและบริการยืม-คืนหนังสือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็น
ต้น  

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านโครงการบริการวิชาการ ฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพ่ือบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่
สังคม  โดยในปีการศึกษา 2563 ดำเนินการภายใต้โครงการพระราโชบาย 2 โครงการคือ 1) โครงการการ
เพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน ปลาดุกสายพันธุ์ใหม่เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น  2) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: 
การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการจากผลการดำเนินงาน โดยสิ่งสนับสนุนพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนการสอน จะมีการดูแลและตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 
เพ่ือให้มีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยหากอาจารย์ผู้สอน หรือนักศึกษาใช้



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 214 

 

แล้วเกิดการชำรุดเสียหายก็จะแจ้งมายังหลักสูตร หลักสูตรก็จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบก็จะ
บันทึกมายังคณะฯ เพ่ือของบประมาณสนับสนุนเพ่ือซ่อมบำรุงหรือหากดูแล้วว่ามาสามารถซ่อมบำรุงได้ก็
จะทำการซ่อมเพ่ือให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป 

จากผลการดำเนินการตามกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์
ในปีการศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตรสามารถดำเนินการจัดซื้อและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำกิจกรรมของอาจารย์และ
นักศึกษาเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

หลักสูตรนำผลการประเมินนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของ ปี 2563  เข้าที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนในเรื่องต่าง  ๆจากผล
การประเมินที่มีคะแนนต่ำ เช่น ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย เพ่ือ
เสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   

 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 จากการดำเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีทักษะ มีศักยภาพ ส่งผลให้นักศึกษาได้มีงานทำหลังจาก
สำเร็จการศึกษาทันที ได้แก่  
 1. นางสาวสุพรรษา กระนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง 604257 ทำให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ได้งานทำทันท ีณ บริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม ตำแหน่งนักวิชาการเลี้ยงกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี 
 2. นางสาววิไลพร บุตรคง นักศึกษาศิษย์เก่า ห้อง 594257 ได้ทำงาน บริษัท นาพญา 
จำกัด ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (LAB) 
 นักศึกษาชั้นปี 3 ห้อง 614257 มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
ส่งผลให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา จำนวน 2 
คน ได้แก ่
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อสุวรรณ 
 2. นายธีระวัฒ ชายหอมรส 
 ทั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปี 4 ห้อง 604257 มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้โครงการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ เช่น แกรนูลฟู่น้ำมัน
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กานพลู: ยาสลบปลานิล โดยนางสาวกันฑิมา ชัยมนตรี และนางสาวหทัยกาญจน์ วิเชียรรัตน์ ซึ่ง
เป้นเรื ่องที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการหลักสูตร ให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาและ
วิชาชีพทางด้านการเกษตร (นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร) 
 บัณฑิตที่จบออกไปก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูง (4.82 คะแนน) ซึ่งดูได้จากผลประเมิน
บัณฑิตในตัวบ่งชี้ที่ 2.1   
 
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

จากผลการดำเนินงาน ปี 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้
นักศึกษามีความพร้อมตัดสินใจเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา 
ผู้ประกอบการรับเข้าทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.2-2  รายงานการประช ุมกรรมการประจำหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชา 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2564 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.2-3  ภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.2-4  ภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.2-5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.2-6  รายงานสรุปโครงการพระราโชบายการเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กลำพัน (ลิงค์เอกสาร) 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1A407el7iNOOnjLrIpqC3AlvAqw9To-sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sM6cKHB_NviFNPCepPpzE_CMWm9CXPRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CYDTYVs4qkGfP_E5t9Urhc5YD6KAvtc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ja7lONouuYqbjl2-x2xfnQOosP0PlqSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMCjyLWfnPDbQe7XtPn7cX67wRBygVSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ye6CbmpchaJDwV48ZUjni9cw06r7tqsr/view?usp=sharing
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6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
 นักศึกษาและอาจารย์มีพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการดำเนินงาน :  

• มีระบบ กลไก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตามเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 6.1.3-1) 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีที่ผ่านมา ( ปี 2562) มาวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. หลักสูตรรับข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงการสำรวจความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. นำผลข้อมูลที่ได้มาประชุมทบทวนความต้องการจัดลำดับความต้องการ 
3. จัดทำแผนในการซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้าง ในงบประมาณแต่ละปี และดำเนินการซ่อมแซม 

หรือจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มีการจัดการอุปกรณ์ การใช้ การรักษาเครื่องมือโดยมีผู้รับผิดชอบ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ของนักศึกษา และอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
 

•  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 

หลักสูตรร่วมกับคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกแบบประเมินให้คณะ และหลักสูตรพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแบบประเมินในส่วนของข้อคำถามให้คลอบคลุมสอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงแบประเมินตามข้อเสนอแนะ ส่งกลับมาให้คณะ และหลักสูตร
ดำเนินการประสานงานให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจ โดย
ให้มีการประเมิน 2 ครั้ง คือ ครั้ง 1/2563 และ 2/2563 ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 217 

 

•  มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการจากผลการดำเนินงาน โดยนำผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปี 2563  เข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนออนไลน์เพื่อเสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯต่อไป   
 ผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก
การประเมิน ภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก 4.28 
คะแนน โดยทุกด้าน (ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการบริการของห้องสมุด 
ภาพด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย) นักศึกษาก็มีความพึงพอใจระดับมาก มีคะแนน
ระหว่าง 4.22-4.34  ทั้งนี้มีผลความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน ระดับ 

1. ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.25 มาก 

2. ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด 4.22 มาก 

3. ภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 

4.32 มาก 

4. ภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการ 

รักษาความปลอดภัย 

4.34 มาก 

ภาพรวม ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.28 มาก 

 

ผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากการประเมินภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
พึงพอใจระดับมาก 4.64 คะแนน โดยทุกด้าน (ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการ
บริการของห้องสมุด ภาพด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และด้าน
การบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกม็ีความ
พึงพอใจระดับมาก มีคะแนนระหว่าง 4.56-4.75  ทั้งนี้มีผลความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
คะแนน ระดับ 

1. ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.60 มาก 

2. ภาพรวมด้านการบริการของห้องสมุด 4.75 มาก 

3. ภาพรวมด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 

4.56 มาก 

4. ภาพรวมด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการ 

รักษาความปลอดภัย 

4.63 มาก 

ภาพรวม ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.64 มาก 

•  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของปีการศึกษา 2563 (4.28 คะแนน) 
ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2562 (4.22 คะแนน) และปีการศึกษา 2561 (4.21 คะแนน) ตามผลการประเมิน
เปรียบเทียบในแต่ละปี ดังนี้ 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คะแนน คะแนน คะแนน 

1. ด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 4.16 4.25 
2. ด้านการบริการของห้องสมุด 4.18 4.26 4.22 
3. ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ 
   การจัดการเรียนการสอน 

4.20 4.17 4.32 

4. ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค 
   และรักษาความปลอดภัย 

4.22 4.29 4.34 

รวมทั้งหมด 4.21 4.22 4.28 
 จากกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของปีการศึกษา 2563 
(4.64 คะแนน)  ซ่ึงสูงกว่าปีการศึกษา 2562 (4.33 คะแนน) และปีการศึกษา 2561 (4.22 คะแนน)   ซึ่งใน
มุมอาจารย์มองว่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงทำให้วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุน
ในการจัดการเรียนการสอน มีความเพียงพอเหมาะสมมากกว่า 2 ปีที ่ผ่านมา ตามผลการประเมิน
เปรียบเทียบในแต่ละปี ดังนี้ 
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ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คะแนน คะแนน คะแนน 
1. ด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.10 4.35 4.60 
2. ด้านการบริการของห้องสมุด 4.33 4.43 4.75 
3. ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ 
   การจัดการเรียนการสอน 

4.25 4.34 4.56 

4. ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค 
   และรักษาความปลอดภัย 

4.19 4.19 4.63 

รวมทั้งหมด 4.22 4.33 4.64 
 

•  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดย
คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
มากกว่า ปีการศึกษา 2562 และ 2561 ที่ผ่านมา กล่าวคือ ปีการศึกษา 2563 นักศึกษามีคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจ 4.28 คะแนน ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2562 (4.22 คะแนน) และปีการศึกษา 2561 (4.21 
คะแนน) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคะแนนประเมินความพึงพอใจ 4.64 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 (4.33 คะแนน) และปีการศึกษา 2561 (4.22 คะแนน)    
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  
 1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะเนนประเมิน 4.28 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 
 2. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนประเมิน 4.64 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.3-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ปีการศึกษา 2563 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.3-2  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการเร ียนรู้   
 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.3-3  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 ครั้งที ่1/2563 (ลิงค์เอกสาร) 
6.1.3-4  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 ครั้งที ่2/2563 (ลิงค์เอกสาร) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1A407el7iNOOnjLrIpqC3AlvAqw9To-sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMhBAcIAqzVq5Yv0cdUhZWhJUHCLD5h4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b5qZamC0fayV2P5IhG9_JXdhdvflEwFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0Z1sS05bbe_pLz0gQVUjT27Zva3dEWa/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 
ข้อคิดเห็นหรือ 
สาระที่ได้รับจาก             
การเสนอแนะจากผู้
ประเมิน 

 - หลักสูตรควรเตรียมการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม สำหรับ
ช่วยในการดูแล และสำรองในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตในระดับดีมาก 
 - หลักสูตรควรมีการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตทันทีหลังสำเร็จ
การศึกษาในลักษณะการติดตามเป็นระยะ เช่น ระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
เป็นต้น และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 - หลักสูตร มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง ที่สามารถสร้างศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร 
 - เพ่ือให้การรับนักศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย หลักสูตรควรนำข้อมูลการรับ
ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน และ
เตรียมการรับนักศึกษาล่วงหน้า  
 - อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และควร
ยกระดับผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เพื่อใช้ในการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ และการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อไป 
 - ควรส่งเสริมสนันสนุนให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรขอตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 - หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้แนวทาง OBE ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
 - หลักสูตรควรมีนโยบายจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หรือ
การอบรมแบบสะสมหน่วยกิต หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยอาชีวะ เป็นต้น 
 - หลักสูตรควรมีวิธีการประเมินผู ้เรียนที ่หลากหลาย มีการกำกับและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อให้มีความเที่ยงตรงและ
แม่นยำ 
 - หลักสูตรมีสถานที่ฝึกปฏิบัติพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและ
ส่งผลต่อการได้รับทุนวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 
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 - หลักสูตรควรกำกับติดตามการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีความ
พึงพอใจมากขึ้น  
 

ความเห็นของ
ประธานหลักสูตร             
ต่อข้อคิดเห็นหรือ
สาระที่ได้รับ               
การเสนอแนะ 

 - หลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยดูแลนักศึกษา 
 - หลักสูตรจะมีการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตเป็นระยะ และติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
 - หลักสูตร มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
 - หลักสูตรจะนำข้อมูลการรับในปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน และเตรียมการรับนักศึกษาล่วงหน้า  
 - หลักสูตรจะบริหารอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรให้มีผลงานวิชาการ 
รวมทั้งยกระดับผลงานวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
 - หลักสูตรจะกำกับติดตามการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีความ
พึงพอใจมากขึ้น 

การนำไปดำเนนิการ
เพื่อการวางแผน 
หรือปรับปรุง
หลักสูตร 

 - หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้แนวทาง OBE ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ซึ่งจะเริ่มเปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 
 - หลักสูตร จะร่วมกับคณะ ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น (Non 
Degree) หรือการอบรมแบบสะสมหน่วยกิต หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ตามที่ผู้ประเมินแนะนำ 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่
สำเร็จการศึกษา 

 - ผู้สำเร็จการศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริง เช่น การออกนอก
สถานที่ ไปหน่วยงานประมง ศูนย์โรคสัตว์น้ำ ฟาร์มเอกชน ลงพ้ืนที่เกาะยอ  
 - หลักสูตรให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการสำหรับการลงพื้นที่ด้วย
ตัวเอง และมีนักวิทยาศาสตร์ช่วยแนะนำเตรียมอุปกรณ์ทำให้เกิดการเรียนรู้
ดีขึ้น 
 - อาจารย์ในหลักสูตรดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี  
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 - อาจารย์ในหลักสูตรช่วยหางานให้ เมื่อนักศึกษาเรียนจบ 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 - ผู้สำเร็จการศึกษาให้ข้อเสนอแนะ  หลักสูตรควรเพิ่มทักษะการปฏิบัติ 
หรือการลงพ้ืนที่จริงให้มากขึ้น เพราะจะช่วยให้น้อง ๆ รุ่นหลังรู้จักการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญ
จากผลการประเมิน 

 - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในชั้น
เรียน และในสถานที่จริง ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 - หลักสูตรร่วมกับคณะจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ข้อคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

 - อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ จะจัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติ การลงพ้ืนที่จริงให้มากข้ึน  
 - อาจารย์ผู้สอน จะเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา โดยการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 

ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

 - หลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ โดยการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยของอาจารย์ การบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการวิชาการ ให้นักศึกษาลงพื้นที่จริง  เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการ เกิดความชำนาญ และให้มีความมั้นใจเพ่ิมข้ึน 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการ
ประเมิน 

 - ผู้ประเมินหลักสูตรโทรสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้ใช้บัณฑิต
เสนอแนะให้หลักสูตรเพิ่มเติมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องกุ้ง ซึ่ง
เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม 
  - ผู้ใช้บัณฑิตบอกจุดเด่นของบัณฑิต คือ มีความขยัน อดทน  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้งาน และพัฒนางานได้เร็ว 
  - ผู้ใช้บัณฑิตบอกจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิต คือ ควรเพิ่มองค์
ความรู้ที่เน้นลึกในศาสตร์ เช่น เรื่องโรคสัตว์น้ำ และการควบคุณภาพ
น้ำและควรเพ่ิมทักษะการคำนวณ 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญ
จากผล                  
การประเมิน 

  - หลักสูตรพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นักศึกษา คือ 
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ซึ ่งสอดคล้องกับผู้ใช้
บัณฑิตที่มีความพึงพอใจยอมรับบัณฑิต เรื ่องความขยัน อดทน มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการเรียนรู้งานได้เร็ว 
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ข้อคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อผล             
การประเมิน 

 - อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจะเพิ่มการเรียนรู้เรื่องกุ้งให้นักศึกษา
ในรูปแบบของการไปศึกษาดูงาน และฝึกทักษะในฟาร์มเอกชน 
  - อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจะเน้นลึกในศาสตร์ เรื่องโรคสัตว์น้ำ 
และคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์ และควรเพิ่มทักษะการคำนวณให้
มากขึ้น 

ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

  - หลักสูตรจะให้อาจารย์ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ลึกในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  
(ถ้ามี) ที่มีในช่วง ผลกระทบต่อ
หลักสูตร 2 ปีท่ีผ่านมา 

 นักศึกษามีจำนวนลดลง ทำให้มีงบประมาณจัดสรรมา
น้อยลง ส่งผลกระทบต่อค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน 
การเชิญวิทยากร และการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน  
(ถ้ามี)  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 - ในช่วง 2 ปีที ่ผ ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาท่ี
ใกล้เคียงกันมากขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
เนื ่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาระดับ
อน ุปร ิญญา เป ิดสอนในระด ับปร ิญญาตร ีได ้  อ ีกท ั ้ งมี
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และหอพักให้ฟรี จึงทำให้มี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ทำให้ปริมาณ
นักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรน้อยลง 
 - ภาวะโรคระบาด COVID 19 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอน การส ื ่อสาร การ
ดำเนินงานของหลักสูตร และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

สิ้นปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน 

 
2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

การสำรวจความ
ต ้องการของตลาด 
แรงงาน การรวบรวม
ข ้ อม ู ลว ิ จ ั ย และ
ว ิเคราะห์หล ักส ูตร 
วท.บ.เทคโนโลยี  
การเกษตรและอาหาร 

กันยายน 2563 ประธานหลักสูตร 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักสูตร 

สำเร็จ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมและ
ว ิพากษ ์หล ักส ู ตร 
วท.บ.เทคโนโลยี  
การเกษตรและอาหาร 

5 ตุลาคม 2563 ประธานหลักสูตร 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักสูตร 

สำเร็จ 
 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ยกเลิก

การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกิดเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปี
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การศึกษา 2564 โดยการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อผลิตบัณฑิตที ่สามารถใช้ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติสู่ภาคการเกษตร โดยเน้นการสร้างผู้ประกอบการ
ทางเกษตรและอาหารครบวงจร  สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
อาหารในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 โครงสร้างหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   130   หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาแกน         18  หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                ไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน     29  หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา     39  หน่วยกิต 
   บังคับเรียน     30  หน่วยกิต 
   เลือกเรียน                  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวชิา 
 มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา โดยมีการบรูณาการศาสตร์ ด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และอาหาร 
เพื่อให้ผู้สอนสามารถทำเกษตรครบวงจรได้ เช่น โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น โปรแกรม
ประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ฯ  

3.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ 
 

4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2564 
 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน 
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การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สิ้นปีงบประมาณ 2564 อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ 
อ.ศรัณย์ รักษkพราหมณ์ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
 1. บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดำรงชีวิตได้ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (4.82 

คะแนน) แนวทางเสริมจุดเด่นควรหาวิธีการให้บัณฑิตทำงานตรงสาขามากขึ้น 

 2. นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จ

การศึกษา 100% ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤต และมีนักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา 50% 

 3. อาจารย์มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทาง

วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสูง (64%) 

 4. หลักสูตร การเรียนการสอน มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งรัฐ เอกชน  

ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และมีพ้ืนที่เป้าหมายให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่

และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 1. ไม่มีเวทีให้นักศึกษาได้จัดการแข่งขันหรือแสดงศักยภาพในระดับชาติ เนื ่องจาก  
ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนน่า (โควิด-19)  ควรปรับปรุง 
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมการแข่งขันศักยภาพในระดับชาติในรูปแบบออนไลน์ 
 2. การคงอยู่ของอาจารย์ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
 

ประธานหลักสูตร : ผศ.ณิศา มาชู 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 
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เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  (รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 

 

เห็นชอบโดย : ดร.มงคล เทพรัตน์ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : 23 มิ.ย. 64 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ 
เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2563  
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
 

 

ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลกัสูตร  หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 4.50 
4.50 คะแนน 

 
ค่าเฉลี่ย 4.82 

บรรลุ 4.82คะแนน ดีมาก 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 231 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
 

 

ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
(ปรญิญาตรี) ร้อยละ
ของบัณฑติปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป ี
 

ร้อยละ 75 
3.75 คะแนน 

17 
 
 
×100 = 80.95% บรรลุ 

 
4.05คะแนน ดีมาก 

21 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.44 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ 
นักศึกษา 

- ไม่รับการประเมิน - - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การ
ส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา 

3.00 คะแนน  4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
ผลลัพธท์ี่เกิดกับ
นักศึกษา 

3.00 คะแนน  4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม  4  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพฒันา
อาจารย ์

3.00 คะแนน  3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

เฉลี่ยรวม 5  คะแนน รวม  5  คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
5.00 คะแนน 

2 
 
 

×100=   40% บรรลุ 5.00 คะแนน ดีมาก 

5 

ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหนง่ทางวชิาการ 

ร้อยละ 40 
5.00 คะแนน 

3  
×100=      60% บรรลุ 5.00 คะแนน  ดีมาก 

5 

ร้อยละ 20 3  บรรลุ 5.00 คะแนน ดีมาก 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
 

 

ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ผลงานวชิาการของ
อาจารยป์ระจำ
หลักสูตร 

5.00 คะแนน 

5 
×100=      60% 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่
เกิดกับอาจารย ์

3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 คะแนน ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวชิาใน
หลักสูตร 

3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
4.00 คะแนน  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การ
วางระบบผูส้อนและ
จัดการเรียนการสอน 

3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
4.00คะแนน  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
3.00 คะแนน  ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผล
การดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ร้อยละ 95 
4.75 คะแนน 

12  
×100 = 100% 

บรรลุ 5.00 คะแนน ดี 
12 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน ดี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4  คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6   3.99 คะแนน 

 
หมายเหตุ  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   
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0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 
1 การกำกั บ
มาตรฐาน 

 
ผ่าน/ไม่ผา่นการประเมิน 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบ
ที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 4.44 4.44 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบ
ที่ 3 นักศึกษา 

2 - 4.00 
(ไม่ประเมิน3.1) 

4.00 4.00 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ
ที่ 4 อาจารย์ 3 

 
5.00 

 
3.00 3.00 3.67 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ
ที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการ
ส อ น  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
ผู้เรียน 

4 - 3.67 5.00 4.00 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ
ท ี ่   6 สิ่ ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 12 1 6 5   
ผลการประเมิน  5.00 3.50 4.17 3.99 ระดับคุณภาพด ี

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่   จำนวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  8 - 4.50 4.47 4.11 ระดับคุณภาพดีมาก 

2 4 5.00 3.50 3.00 3.75 ระดับคุณภาพด ี

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 12 1 6 5   

ผลการประเมิน  5.00 3.67 4.17 3.99  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 

 1. บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตได้ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (4.82 

คะแนน) แนวทางเสริมจุดเด่นควรหาวิธีการให้บัณฑิตทำงานตรงสาขามากขึ้น 

 2. นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จ

การศึกษา 100% ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤต และมีนักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา 50% 

 3. อาจารย์มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณวุฒิปริญญาเอก (40%) ตำแหน่งทางวิชาการ (60%) และมี

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสูง (60%) 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ไม่มีเวทีให้น ักศึกษาได้จ ัดการแข่งขันหรือแสดงศักยภาพในระดับชาติ เนื ่องจาก  
ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโนน่า (โควิด-19)  ควรปรับปรุง 
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมการแข่งขันศักยภาพในระดับชาติในรูปแบบออนไลน์ 
 2. การคงอยู่ของอาจารย์ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตร  
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จดัเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปีการศึกษา 2563 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

2 - - --ระดับปริญญาตรี 0 

3 - - --ระดับปริญญาโท 3 

4 - - --ระดับปริญญาเอก 2 

5 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 21 

6 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

3 

7 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 

8 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 

9 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

1 

10 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

0 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

12 
จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7 

13 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

4 

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0 

15 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0 

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

17 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0 

18 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

1 

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 0 
20 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

21 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

2 

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

0 

23 - - --จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

24 
- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 0 

26 - - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 

27 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

0 

28 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

29 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 

30 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

31 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 

32 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

33 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

34 
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

0 

35 การมีงานทำของบัณฑิต  
36 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 23 

37 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา 

23 

38 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

12 

39 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 

40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 

41 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0 

42 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 

43 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

11,642 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที ่มีต่อผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.82 
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ภาคผนวก 
 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 241 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  1    นางณิศา  มาชู 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2539 
ปริญญาตร ี ทษ.บ. สัตวศาสตร์ ประมงน้ำจดื สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2535 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ณิศา มาชู. (2563). ประสิทธิภาพของน้ำยาต่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบระยะสั้นใน

ตู้เย็น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
เพื่อสังคม”.  6-7 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  11 หน้า,  
818-828. 

ณิศา มาชู และศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2562). ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่อการกระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกลำพัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”. 9 - 10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.  8 หน้า,  
102-109.  

ณิศา มาชู, ธัญพิมล ศรีรุ้ง และวิสุดา รัตนการ.  (2561).  คัพภะวิทยาของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลา
ดุกลำพันกับปลาดุกเทศ (Clarias nieuhofii × Clarias gariepinus). รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 “งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”.  8-9 พฤษภาคม 2561 โรงแรมบีพีส
มิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา. 7 หน้า,  849-855. 

 

อนุสิทธิบัตร 
ณิศา มาชู. (2560). อนุสิทธิบัตร เรื่อง การประดิษฐ์ : กรรมวิธีเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมระหว่าง

ปลาดุกลำพันและปลาดุกเทศ. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ออกให้ ณ วันที่ 24 
เมษายน 2560 หมดอายุ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)    
1. วิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. วิชาการเพาะพันธุ์ปลา 
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3. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
4. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 
5. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
6. วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
7.  วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
8. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  2    นางนฤมล  อัศวเกศมณี 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2539 
ปริญญาตร ี ทษ.บ. สัตวศาสตร์ ประมงน้ำจดื สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2535 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นฤมล  อัศวเกศมณี. (2562). การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตาม

กระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นทะเลน้อย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ครั้งที่ 4. 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 10 
หน้า, 131-139. 

 
ตำรา/หนังสือ 
นฤมล  อัศวเกศมณี. (2562).  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาสัตว์น้ำ.  สงขลา: คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 170 หน้า.  1-170. 
นฤมล  อัศวเกศมณี. (2563).  การจัดการสัตว์น้ำภายหลังการจับ.   สงขลา: คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 186 หน้า.  1-186. 
 
ประสบการณ์การสอน    

1. วิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 
2. วิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ 
3. วิชาการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  
4. วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน 
5. วิชาโภชนาการสัตว์น้ำ 
6. วิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  3    นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2557 
ปริญญาตร ี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 

 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
วิจิตรา ตุ้งซี ่. (2560). การกระตุ้นปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) ให้เกิดการวางไข่. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 25(1), 75-85. TCI(1). 
วิจิตรา ตุ้งซี่ และศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2561). สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดำ 

(Holothuria leucospilota). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  26(5), 767-776. 
TCI(1) 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ  
วิจิตรา ตุ้งซี ่ และณัฐพล ราชูภิมนต์. (2561). ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูในการสลบปลานิล 

(Oreochromis niloticus). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย 
ครั้งที่ 10.  27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 6 หน้า, st66-st72. 

วิจิตรา ตุ้งซี่ และณัฐพล ราชูภิมนต์. (2561). ประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูและยาสลบทางการค้าใน
การสลบปลานิลแดง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 28. 8-9 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 6 หน้า, 630-636. 

วิจิตรา ตุ ้งซี ่ . (2562). การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลแห้ง (Holothuria leucospilota และ 
Holothuria scabra). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยภีาคใต้
วิจัย ครั้งที่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 7 หน้า, B9 - B16. 

วิจิตรา ตุ้งซี่. (2563). เปรียบเทียบคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพระหว่างการใช้สารเร่ง พด.6 และ ปม.
1. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย. 7 หน้า, 1704-1712.  

Wijittra Tungse. (2020). Extraction collagen from skin of hybrid frog (Hoplobatrachus 
rugulosus x Lithobates catesbeianus). Proceedings The 2nd ICRU 
International Conference on World Sustainable Development (WSD 
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2020). February 17-19, 2020 at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 12 
pages, 254-266. 
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ประสบการณ์การสอน  (รายวิชาที่สอน)  
1.  วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 
2. วิชาโรคและพยาธิสัตว์น้ำ 
3. วิชาสัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 
5. วิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
6. วิชาหลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
7. วิชาความปลอดภัยทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
9. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
10. วิชาการใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้จากสัตว์น้ำ 
11. วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
12. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  4    นายธิวาริ  โอภิธากร 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2557 
ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 
ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
ธิวาริ โอภิธากร, ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ และสุทธิสา ยาอีด. (2564). การบำบัดไตรบิวทิลทินใน

ระบบบึงประดิษฐ์. วิทยาศาสตรบูรพา. 26(1), 13 หน้า, 46-58. 
สุทธิสา ยาอีด, มุมตาส มีระมาน และธิวาริ โอภิธากร. (2563). การสำรวจการปนเปื้อนสารทาเลตใน

ของเล่นสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตรบูรพา. 25(2), 9 หน้า, 536-544. 
Ophithakorn, T., Sabah, A., Delalonde, M., Bancon-Montigny, C., Suksaroj, T. and 

Wisniewski, C. (2016). Organotins’ fate in lagoon sewage system: dealkylation 
and sludge sorption/desorption. Environmental Science and Pollution 
Research. 23(22), 11 pages, 22832-22842. 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ  
Yaeed, S. and Ophithakorn, T. (2018). “Sinking and Re-suspension of Tributyltin” In The 

7th International Congress on Chemical, Biological and Environmental 
Sciences (ICCBES 2018), 1-4 May 2018  Sapporo Japan. 8 pages, 299-306. 

Yaeed, S., Suksaroj, T., Vitayavirasuk, B. and Ophithakorn, T. (2017). “Contamination 
by Butyltins in Sediment from Songkhla Old-Town Coast”. International 
Conference on Environment, Energy and Biotechnology (ICEEB 2017), 20-
22 August 2017 Kitakyushu Japan. 5 pages, 50-54. 

 

ประสบการณ์การสอน    
1. วิชาเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  
2. วิชากฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับกิจการอุตสาหกรรมเกษตร  
3. วิชาเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  
4. วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
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