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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 4 กรกฎาคม 2565  

 

ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
- ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลล
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร  
 

 
-  หลักสู ตรฯ  ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

1. หลักสูตรควรมีการส่งเสริม/แนะแนวทางการ
ประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และควรมี
การติดตามภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
 
2. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของนายจ้างในด้านความรู้  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทราบถึงสาเหตุที่คะแนน
ค่อนข้างน้อย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตต่อไป       

 
1. หลักสูตรมีการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  4 พร้อมทั้งติดตามผลการ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา   
 
2. หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างในด้านความรู้  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. หลักสูตรควรมีกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา เช่น 
แผนการ วิธีการรับ หรือช่องทางการรับเข้าที่
หลากหลาย 
 
 
2. จัดอาจารย์ให้ค าปรึกษาในรายวิชาที่นักศึกษามี
ผลการเรียนต่ า เช่น รายวิชาแคลคูลัส 

 
1. หลักสูตรมีการจัดท า KM กับหลักสูตรที่ประสบ
ผลส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น เทคนิค 
วิ ธี ก า ร  ช่ อ งทา ง  กา รผลิ ตสื่ อที่ ทั นสมั ย ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 
2. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาในรายวิชาที่
พบว่านักศึกษามผีลการเรียนต่ าแล้วด าเนินการส ารวจ 
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ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
3. เพ่ิมผลการประเมินในด้านการส่งเสริมทักษะ ที่
ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจ เช่น ประเมินจาก
การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะที่ได้รับการ
ส่งเสริม 
4. น าข้อมูลผลการเรียนที่ รายงานมาใช้ เป็น
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เช่น รายวิชาใดที่มีผลการ
เรียนผิดปกต ิ

ความต้องการของนักศึกษาว่าต้องการให้หลักสูตร
ช่วยเหลือนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างไร จากนั้นเร่ ง
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เช่น การจัด
ติวก่อนสอบนอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควร
ติดต่อสื่อสาร/ขอความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนให้เน้น
เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตร หรือบางหัวข้อที่
นักศึกษามีผลการเรียนต่ า  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้มี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เช่น การวัดความรู้ ความส าเร็จของชิ้นงาน 
4. น าผลการเรียนและการทวนสอบเข้าที่ประชุมคณะ
การหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผนหรือโครงการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่พบ  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
1. หลักสูตรควรมีการส่งเสริมและจัดท ากิจกรรม
พัฒนาให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 
 
2. กา ร วั ด ค ว ามส า เ ร็ จ ขอ ง เ ท คนิ ค  Team 
teaching นอกจากการวัดความพึงพอใจ อาจใช้
ผลการเรียนหรือผลงานของนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ 

 
1. หลักสูตรจัดท ากิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง 
การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติและเพ่ิม
ความต่อเนื่องให้กับอาจารย์ในหลักสูตร  และส่งเสริมให้
อาจารย์แต่ละท่ านในหลักสู ตร เ พ่ิมทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
2. ปรับปรุงการวัดความส าเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

1. ควรแสดงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
รายวิชาตามจุดเน้นของ curriculum mapping 
ในตัวบ่งชี้ 5.3 ด้วย ให้เหมาะสมกับการเรียน
ออนไลน์    

 
 
1. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานตัวบ่งชี้ 5.3 โดยเพ่ิมผล
การทวนสอบตามจุดเน้นของ curriculum mapping 
ให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์     
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ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. การก าหนดเป้าหมายด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ อาจเพ่ิมผลงานของนักศึกษาที่เป็นผลมา
จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ หรือการบริการ
วิชาการของหลักสูตรโดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
1. ปรับปรุงเป้าหมายการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 6.1 
เรื่องผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น รางวัลการประกวด ผลงานวิจัย และการ
บริการวิชาการของหลักสูตร 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25491721109556 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. นายปฏิวิชช ์ สาระพิน 1. นายปฏิวิชช ์ สาระพิน  

2. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 2. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

3. ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 3. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ

4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 

5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 

อาจารย์ผู้สอน 

 1. อ.ปฏิวิชช ์ สาระพิน 
2. รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 

 3. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ

 4. อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน 
 5. อ.ช ามะเลียง เชาว์ธรรม 
  6. ผศ.ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช  
  7. ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา  
  8. ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์  
  9. ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก  
  10. รอ.หญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ ์ 
  11. ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย  
  12. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร  
  13. ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต  
  14. อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย  
  15. อ.ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
  16. ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์  
  17. ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น  
  18. อ.วรัญญา โอภาษี  
  19. อ.กาญจนา กลิ่นอ าพร  
  20. อ.พรรนิพา พวันนา  
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สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

1. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 1.1 เกณฑ์การประเมิน 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  ผลการด าเนินงาน 

   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 
   1. นายปฏิวิชช์  สาระพิน 
   2. นายทินพันธุ์  เนตรแพ 
   3. นางสาวฤทัยรัตน์  โพธิ 
   4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
   5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 
 1.2 เกณฑ์การประเมิน 2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ผลการด าเนินงาน 

ล า

ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นายปฏิวิชช์  สาระพิน 
3-6011-01141-73-4 

อาจารย ์ - วท.ม. (การจัดการ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร), 2551 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2547 

- ปฏิวิชช์ สาระพิน. (2563). 
ลายเซ็นเชิงคลื่นจากค่าการสะท้อน
แสงแบบไฮเปอร์สเปกตรัมของพันธุ์
ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่
ชลประทาน จังหวัดชัยนาท. 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 12(15) : 15-29. 
(TCI2) 
 

- ปฏิวิชช์ สาระพิน, ชลดา เดชา
เกียรตไิกร ธีรการณุวงศ์ และ 
ฤทัยรัตน์ โพธิ. (2564). ลายเซ็นเชิง
คลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียด
จากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การ
รับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์
สเปกตรัลภาคพื้นดิน. วารสารแก่น
เกษตร, 49(1) : 64-75. (TCI1) 
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ล า

ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2 นายทินพันธุ์  เนตรแพ 
3-6099-00601-21-1 

รองศาสตราจารย ์
(สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 

- วท.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2552 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2545 
- วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

- Netpae, T. 2017. Potential 
of Humicola phialophoroides 
biomass for Zinc (II) removal 
from aqueous solution. 
Environmental and 
Experimental Biology. 15 : 
233–238. 
- Netpae, T. 2018. Biosorption 
Efficiency of Chromium (VI) 
from Aqueous Solution by 
Humicola phialophoroides 
Bio-Filter. Nature 
Environment and Pollution 
Technology. 17 (3): 909-915. 
- Netpae, T. 2019. Bioleaching 
of Cu and Pb from printed 
circuit boards by Rhizopus 
oligosporus and Aspergillus 
niger. Environmental and 
Experimental Biology. 17: 85–
89. 
- Netpae, T., Suckley, S. 2020. 
Comparison of three culture 
media for one-step and two-
step bioleaching of nickel and 
cadmium from spent Ni-Cd 
batteries by Aspergillus niger. 
Advances in Environmental 
Technology. 3: 167-172. 
- จิรภัทร ดิษผล, พัชรวิชญ์ เงิน
บ ารุง และ ทินพันธุ์ เนตรแพ.
(2565).ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพน้ า คลอโรฟลิล์ เอ และ 
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ล า

ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ความหลากหลายของแมลงน้ าในนา
ข้าวเคมี จังหวัดนครสวรรค์.
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 
22(1): 143-155. 

3 นางสาวฤทัยรัตน์  โพธิ 
3-6007-00669-18-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 

- วท.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม), 2558 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2548 
- วท.บ. (วทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2545 

- ฤทัยรัตน์ โพธิ, ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ์ และ ปฏิวิชช์
สาระพิน. (2563). ผลกระทบของ
โอโซนต่อการสรรีวิทยาและผลผลติ
ของข้าว กข 43. วารสารแก่น
เกษตร, 48(6) : 1242-1253 
 

- Rutairat Phothi and 
Chonlada Dechakiatkrai 
Theerakarunwong, (2020),  
Enhancement of rice (Oryza 
sativa L.) physiological and 
yield by application of nano-
titanium dioxide, Australian 
Journal of Crop Science, 
14(07) : 1157-1161. 

4 นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
3-6104-00306-28-9 

อาจารย ์ - วท.ม. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม), 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), 2544 

อนุวัตน์ แสงอ่อน. (2565). มลพิษ
ทางอากาศและการเสียชีวิตด้วยโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ใน
ประเทศไทย. PSRU Journal of 
Science and Technology. 
7(1): 55-70.  

5 นางสาวช ามะเลียง  
เชาว์ธรรม 
3-4117-00132-88-2 

อาจารย ์ - วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2552 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม), 2548 

เจนจิรา ดรีอด ศิรินธนาภรณ์  พรม
สวัสดิ์ และช ามะเลียง  เชาว์ธรรม. 
(2563) การผลติปุ๋ยอินทรีย์จากของ
เสียโรงงานไข่เคม็ร่วมกับวัสดเุหลอื
ใช้ในชุมชนเพื่อปลูกผักกวางตุ้ง 
(Brassica chinensis) วารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
, 8(1): 198-205. (TCI2)  
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ล า

ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ช ามะเลียง  เชาว์ธรรม. (2561). 
การศึกษาการจดัการและ
องค์ประกอบขยะมลูฝอยจากตลาด
นัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค.์ 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4, 23 
มีนาคม 2561 (น. 142-145). 
พิษณุโลก : มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม. 

  

 1.3 เกณฑ์การประเมิน 3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ผลการด าเนินงาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นชุด
เดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 1.4 เกณฑ์การประเมิน 4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
  ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน วท.ม. (การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

2 รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ วท.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

4 อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

5 อ.ช ามะเลยีง  เชาว์ธรรม วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

6 ผศ.ดร.พิชา วิสิทธ์ิพานิช กจ.ด. (การจัดการผู้ประกอบการ) 
กจ.ม. (การจัดการผูป้ระกอบการ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ))   
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

7 ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.บ. (นาฎศิลป์) 

8 ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา)  
วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  

9 ผศ.ธนันท์ธร โสภณดลิก ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑติ) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

10 รอ.หญิงอารรีักษ์ ศรีวราพงศ ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

11 ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั วท.ด. (เคมี)  
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

12 อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร วท.ด. (เคมี)  
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

13 ผศ.ปรญิญารัตน์ จินโต วท.ม.(ชีววิทยา)  
วท.บ.(ชีววิทยา)  

14 อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย วท.ม.(จลุชีววิทยา)  
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

15 อ.ดร.นเรศ สวสัดิ์รักษา วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

16 
 

ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์ วท.ม. (Agronomy) 
วท.บ. Agriculture (Plant Science)  

17 ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)    
วท.บ. (สุขศึกษา) 

18 อ.วรัญญา โอภาษี ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

19 อ.กาญจนา กลิ่นอ าพร ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

20 อ.พรรนิพา พวันนา วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 
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 1.5 เกณฑ์การประเมิน 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  ผลการด าเนินงาน 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2562 และผ่านการรับทราบโดย สกอ. ผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564    
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 
2.1 ตัวบ่งชี้  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ผลการด าเนินงาน 

  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนตลอดระยะเวลาที่หลักสูตร
เปิดท าการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 2558 

 
ระบบและกลไก 
   ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน เรื่อง 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว พบว่า จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยขั้นตอนของหลักสูตรฯ ในการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท าแผนอัตราก าลังระยะยาว (4 -5 ปี ตาม
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ตามความต้องการของ
หลักสูตร 

   2. เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการรับอาจารย์ใหม่ตามแผนอัตราก าลัง หรือกรณีมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรลาศึกษา ลาออกจากต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯลฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมจัดท ารายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดแนวทางการคัดเลือก การสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดส่งข้อมูลผลการประชุมผ่านคณะไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
   4. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ และด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้ันตอนและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด 

   5. หลักสูตรจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับอาจารย์
ใหม ่
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   6. สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ทั้งใหม่และเก่าใช้ในการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการในทุกปีงบประมาณ 
   
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่มีอยู่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ โดยอาจารย์ที่มีผลงานใกล้หมดอายุ 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริหาร ได้มีผลงานทางวิชาการ อันเป็นนผลจากการปรับปรุง
ระบบและกลไกแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร  
  
การทบทวนระบบและกลไก 
   ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ (3 
คนจาก 5 คน) ต้องรับหน้าที่ในงานบริหาร (ต าแหน่งคณบดี รองคณบดี และรองผู้อ านวยการ) ซึ่งจะอาจส่งผล
ท าให้ จ านวนผลงานทางวิชาการลดลงจากบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับ และอาจมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใน
อนาคต จึงเห็นว่าในรอบปีการศึกษา 2564 ควรปรับปรุงระบบและกลไกที่ในการก ากับ ติดตาม และเพ่ิมการ
ท างานบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
การบริหารอาจารย์ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรใน
ระดับมากข้ึนไป 

 
ระบบและกลไก 
   ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการบริหารอาจารย์แล้วพบว่า จาก
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ที่ลดต่ าลง รวมถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID 19 และดังนั้น
หลักสูตรจึงตั้งเป้าหมายแตกต่างกับการบริหารอาจารย์ ในรอบปีการศึกษา 2563 โดยเน้นการส่งเสริมให้อบรม
ออนไลน์ และถ่ายทอดความรู้ภายในหลักสูตร รวมถึงพัฒนาอาจารย์ในการเตรียมปรับปรุงหลักสูตรที่จะ
ด าเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated 
Education หรือ CWIE) หลักสูตรฯ จึงมีการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายมาก
ขึ้น ดังนี้ 
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   1.  คณะกรรมการหลักสูตรมีส่ วนร่ วมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร มีการวางแผนทดแทนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ การย้ายงาน หรือการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง
หน้าที่ 
   2. การก าหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความมรู้  
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน 
   3. จัดท ามาตรการหรือแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และการบ ารุงรักษาขวัญ
ก าลังใจ และบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น การให้เวลาและงบประมาณใน
การท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การสนับสนุนการศึกษาดู
งาน การอบรมพัฒนาตนเองโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ต่อกันภายในหลักสตูร การ
จัดท าเกณฑ์ภาระงานที่เหมาะสม ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
   ผลการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรในรอบปีการศึกษา 2564 มีดังนี ้
   1. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการทบทวนแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
น าเสนอต่อคณะกรรมการระดับคณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   2. มีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานที่สอดคล้องกับภาระการรับผิดชอบเพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรมีภาระงานสอนขั้นต่ า 10 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ส่วนกรรมการหลักสูตรมีภาระงานสอนขั้นต่ า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมภาระงานต่อ
สัปดาห์ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรจะได้ภาระงานเพ่ิม 10 ชั่วโม ง/สัปดาห์ และ
กรรมการหลักสูตรได้ภาระงานเพ่ิม 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถ
บริหารเวลากับการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละต าแหน่ง 
ดังนี้ 

ต าแหน่ง หน้าที ่
ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 

กรรมการหลักสูตร 1. จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้อง
กับ มคอ.2 และจัดการเรียนการสอนตามที่ออกแบบ โดย
ประเมินผลและรายงานตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุกภาค
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ต าแหน่ง หน้าที ่

เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร และน าเสนอประธานหลักสูตร 
เพ่ือประชุมพิจารณาร่วมกัน 
2. ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการออกแบบและการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
3. รับผิดชอบในการรวบรวมข้อสอบ การตัดเกรด และการน าเสนอ
ข้อสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
4. ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร ทั้งเรื่องการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
5. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
การทบทวนระบบและกลไก 
  ในรอบปีการศึกษา 2564 พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีร้อยละการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบร้อยละ 100 โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการหลักสูตรทบทวนในประเด็นที่มีคะแนนต่ า ซึ่งยังเป็นประเด็นเกี่ยวกันกับปี
การศึกษา 2563 คือ จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรขาดความเหมาะสม เนื่องจาก
จ านวนชั่วโมงสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแนวโน้มน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นผลกระทบ
มาจากการที่ไม่มีนักศึกษาแต่ผลจากการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ในปีการศึกษา 2563 ที่ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าชั่วโมงสอนเกินในภาคการศึกษาที่ 1 มาคิดรวมในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ในหลักสูตรยังมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ และ
จากการวางแผนที่จะด าเนินการท าหลักสูตรระยะสั้นในปี การศึกษา 2563 ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรฯ มีหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชา การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และชุดวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรยังพิจารณาให้อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน เข้าร่วมจัดการความรู้เพ่ือเตรียมการสอนวิชาพ้ืนฐานนอก
หลักสูตร (ทางด้านคอมพิวเตอร์) เพ่ิมเติมขึ้นด้วย 
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี 
 - คุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (ปรับเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 ที่ตั้งไว้ร้อยละ 20)  
 - ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 - ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ ์

 

ระบบและกลไก 
   ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวน และประเมินผลการ
ด าเนินการตามระบบและกลไกที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปีการศึกษา 2563  แล้วพบว่าระบบและกลไกดังกล่าว
ไม่ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ตามค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากเดิม แม้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ แต่ในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เพ่ิมข้ึน 
โดยผลการด าเนินการได้ผลเช่นเดียวกันกับในปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอก มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ร้อยละ 40 (ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 60 ทั้งในเรื่องคุณวุฒิ และ
ผลงานทางวิชาการ) ดังนั้นทางคณะกรรมการหลักสูตร จึงปรับเปลี่ยนระบบกลไกในด้านก ากับติดตามให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีคุณสมบัติตามค่าเป้าหมายให้จัดแผนพัฒนาตนเองให้ ที่มี 
KPI เฉพาะเจาะจง ทั้งในเรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิ  และ/หรือ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  
   2. อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามค่าเป้าหมาย (มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ) สามารถ
จัดท าแผนพัฒนาตนเองให้ ที่มี KPI ได้ทั้ง 3 ด้าน คือ คุณวุฒิ และ/หรือการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ และ/
หรือการเรียนการสอน  
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา ความเหมาะสมของแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม หรือไม่  
   4. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง การท า
วิจัย การอบรมทางวิชาการ การเขียนต ารา  
   5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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   6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองที่ก าหนด
ไว้ทุก 2 ไตรมาส ตลอดจน สามารถปรับแผนได้ตามความเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
   1. ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
อาจารย์ร่วมกันในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้  
 
ตาราง แผนพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
ต ารา/
หนังสือ 

โครงการวิจัย 
บทความวิจยั

ตีพิมพ์ 
ศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ - ✓ -  ✓ - - 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ - - ✓ ✓  - - 

นายปฏิวิชช์ สาระพิน ✓ - ✓ ✓ - - 

น.ส.ช ามะเลียง เชาว์ธรรม -  - ✓ ✓ - - 

นายอนุวัตน์ แสงอ่อน ✓ ✓ ✓ ✓  -  - 

  
ตาราง แผนพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน พัฒนาด้านการท าวิจยั 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ ✓ - -  ✓ 
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ ✓ - ✓ - 

นายปฏิวิชช์ สาระพิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
น.ส.ช ามะเลียง เชาว์ธรรม ✓ ✓ ✓ -  

นายอนุวัตน์ แสงอ่อน - - ✓ - 

 
   2. หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรตามแผน โดยจัดสรร
งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นงบประมาณของคณะ คนละ 2,500 บาท และ
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้อาจารย์แต่ละคน อีกเฉลี่ยคนละ 2,500 บาท นอกจากการอบรมแล้วให้
สามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ (ถ้าในกรณีงบประมาณที่คณะฯ จัดสรรไม่
เพียงพอ) ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ต้องมี
ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาหัวข้อวิจัย 
   3. นอกจากนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรในการท าวิจัยและความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของตนเอง โดยสนับสนุนให้ขอทุนวิจัยทั้งจากคณะ โดยในปี งบประมาณ 2564 
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อาจารย์อนุวัฒน์ แสงอ่อน ได้รับทุนวิจัย จ านวน 1 ทุน เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอดี
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่งทั่วไปกับแบบเอสบีอาร์โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ กรณีน้ าเสีย
ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวนเงิน 25,000 บาท 
   4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม และไม่ซ้ าซ้อนกับปีการศึกษา 2563 แต่
งบประมาณในการพัฒนาตนเองในปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณทางคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงมีนโยบายในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาและ
แจ้งข่าวสารในการอบรมภายในมหาวิทยาลัยในหัวข้อที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
กรรมการประจ าหลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถปฏิบัติได้ตาม
แผนฯ ทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้  
  
ตาราง แผนพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

ต ารา/
หนังสือ 

โครงการวิจัย บทความวิจยัตีพิมพ ์
ศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ - มลพิษใน
ระบบ
นิเวศ
แหล่งน้ า
จืด 

- การศึกษา
ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 
ไมครอนและ
จัดท าแผนที่
พื้นที่
เปราะบางต่อ
การเผาไหม้
เศษวัสดุทาง
การเกษตร 
จังหวัด
นครสวรรค์    

- ทินพันธุ์ เนตรแพ จิรภัทร 
ดิษผล และพัชรวิชญ ์เงิน
บ ารุง (2565). 
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
คุณภาพน้ า คลอโรฟิลล์ เอ 
และความหลากหลายของ
แมลงน้ าในนาข้าวเคมี 
จังหวัดนครสวรรค์. 
วารสารกา้วทันโลก
วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา. 22(1):  (TCI 
กลุ่ม 2)    

- - 

ผศ.ดร.ฤทยัรัตน์ โพธ ิ - - ผลกระทบ
จากการ
เพิ่มขึ้นของ
คาร์บอนไดอ
อกไซด์และ
สภาวะโลก
ร้อนที่มีต่อ
สรีรวิทยา 

ปฏิวิชช ์สาระพิน, ชลดา 
เดชาเกียรติไกร ธีรการุณ
วงศ์ และ 
ฤทัยรัตน์ โพธิ. (2564). 
ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่
มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซ
โอโซนดว้ยเทคโนโลยี การ
รับรู้จากระยะไกลแบบ

- - 
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อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

ต ารา/
หนังสือ 

โครงการวิจัย บทความวิจยัตีพิมพ ์
ศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลผลิต และ
คุณภาพของ
ข้าว กข43  

ไฮเปอร์สเปกตรัล
ภาคพื้นดิน. วารสารแก่น
เกษตร, 49(1) : 64-75. 

นายปฏิวิชช์ สาระพิน เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
ส าหรับงาน
ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

- - การพัฒนา
การศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ยกระดับ
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
เร่ืองศาสตร์
พระราชา 
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สู่
ศตวรรษที่ 21 
: ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 
วางพื้นฐาน
การเป็น
ผูป้ระกอบกา
ร 
ขับเคลื่อน
ชุมชน
นวัตกรรม 
กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์ 
-การศึกษา
ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 
ไมครอนและ
จัดท าแผนที่

ปฏิวชิช์ สาระพิน, ชลดา 
เดชาเกียรติไกร ธีรการุณ
วงศ์ และ 
ฤทัยรัตน์ โพธิ. (2564). 
ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่
มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซ
โอโซนด้วยเทคโนโลยี การ
รับรู้จากระยะไกลแบบ
ไฮเปอร์สเปกตรัล
ภาคพื้นดิน. วารสารแก่น
เกษตร, 49(1) : 64-75. 

- - 
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อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

ต ารา/
หนังสือ 

โครงการวิจัย บทความวิจยัตีพิมพ ์
ศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

พื้นที่
เปราะบางต่อ
การเผาไหม้
เศษวัสดุทาง
การเกษตร 
จังหวัด
นครสวรรค์  

น.ส.ช ามะเลียง เชาว์
ธรรม 

- - - การพัฒนา
การศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ยกระดับ
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
เร่ืองศาสตร์
พระราชา 
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สู่
ศตวรรษที่ 21 
: ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 
วางพื้นฐาน
การเป็น
ผูป้ระกอบกา
ร 
ขับเคลื่อน
ชุมชน
นวัตกรรม 
กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

- สุวรรณี ยุคันธร ทัดติยา 
บุญมี  และช ามะลียง  
เชาว์ธรรม. (2021). 
ประสิทธิภาพของน้ าหมัก
ชีวภาพจากของเสียใน
ชุมชนที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและออกดอก
ของมะลิลา. การประชุม
วิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13  
(EENET2021) และ การ
ประชุมวิชาการวจิัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
7 CRCI 2021. 316-321 
 
- ทัดติยา บุญม ีสุวรรณี 
ยุคันธร และช ามะเลียง 
เชาว์ธรรม. (2021).  
ประสิทธิภาพของน้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อการปลูกต้นพุด. 
การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 13  (EENET2021) 
และ การประชุมวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 
2021. 322-330 

- - 
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อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

ต ารา/
หนังสือ 

โครงการวิจัย บทความวิจยัตีพิมพ ์
ศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 
ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- ประสิทธ ิ
ภาพของ
ธูปฤาษ ีกก
ร่ม และ
ผักตบชวา 
ส าหรับการ
บ าบัดน้ าเสีย
จากโรงงานไข่
เค็ม 
 
- การศึกษา
ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 
ไมครอนและ
จัดท าแผนที่
พื้นที่
เปราะบางต่อ
การเผาไหม้
เศษวัสดุทาง
การเกษตร 
จังหวัด
นครสวรรค์ 

นายอนวุัตน์ แสงอ่อน เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  

ต าราฝุ่น
ละออง 

การ
เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
การบ าบัดบี
โอดีของ
ระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง
ทั่วไปกับแบบ
เอสบีอาร์โดย
ใช้แบบจ าลอง
ทาง
คณิตศาสตร์
กรณีน้ าเสีย
ชุมชน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  

อนุวัตน์ แสงอ่อน. 
(2565). มลพิษทางอากาศ
และการเสียชวีิตด้วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในประเทศไทย. PSRU 
Journal of Science and 
Technology. 7(1): 55-
70.  

- - 



 22 

 
ตาราง แผนพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ - การจัดท าหลกัสูตร
ตามแนวทาง OBE 
(Backward 
Curriculum Design) 
รุ่นที่ 10 (จัดโดย 
ทปอ.) วันที ่5 - 6 
พฤษภาคม 2565 

- - อบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ หวัข้อ "เขียน
หนังสือวิชาการอยา่งไรให้
ได้จัดพิมพ์ เขียนหนังสือ
วิชาการอยา่งไรไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์" 

- 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธ ิ การจัดท าหลกัสูตรตาม
แนวทาง OBE 
(Backward 
Curriculum Design) 
รุ่นที่ 9 วันที่ 11 - 12 
มกราคม 2565 
 
อบรม หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) รุ่นที่ 4 
วันที่ 16-17 พ.ย. 64 
 
อบรม Google 
Workspace for 
Education: 
Teaching & 
Learning วันที่ 29 
ตุลาคม 2564 

- อบรมหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564 
ในที่ 18 มีนาคม 2565  
โครงการ"เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ตาม
หลักเกณฑ์ พ.ศ.2560
และพ.ศ.2563" แบบ
ออนไลน์ ในวันที่ 29 
กันยายน 2564 
 
อบรมเชงิปฏิบัติการ
หลักสูตร 
“การใช้น้ าในนาขา้วอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
เทคนิคการจัดการน้ า
แบบเปียกสลับแห้ง 
(AWD)” 
 ในวันที่ 2 สิงหาคม 
2564 ถึง 14 กันยายน 
2564 
อบรม “หลักสูตรการ
รับมือและการจัดการ
มลพิษทางอากาศ” 

- 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/
ความเชีย่วชาญ 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

   ภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
วันที่ 29 พฤศจกิายน – 1 
ธันวาคม 2564 
 
อบรมหลักสูตรการ
จัดการขยะเหลือศูนย ์รุ่น
ที่ 2 วันที่ 17-19 
พฤษภาคม 2565 
 
อบรมหลักสูตรการเป็น
วิทยากรชุมชนด้านการ
จัดการขยะ รุ่นที่ 2 วันที่ 
9-12พฤษภาคม 2565 
 
อบรม“หลักสูตรการ
จัดการน้ าเสียชุมชน” 
วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 
2564 
อบรมหลักสูตร “ความรู้
เบื้องต้นการจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ”  วันที่ 29 
ตุลาคม 2564 
สัมมนา "เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทยด้วย.. 
เครื่องหมายคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน" 
(Carbon Footprint of 
Circular Economy 
Product : CE-CFP) 
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

นายปฏิวิชช์ สาระพิน - อบรม หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) วันที ่
14-16 มิ.ย. 65 
 
- การจัดท าหลกัสูตร
ตามแนวทาง OBE 
(Backward 
Curriculum Design) 
รุ่นที่ 10 (จัดโดย 
ทปอ.) วันที ่05-
06/05/2565 
 
- โครงการสัมมนาเพื่อ
สร้างความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษารูปเเบบ 
CWIEระดับเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง วันที่ 
10/08/2564   
 
- อบรมหลกัสูตรผู้
ควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ รุ่นที่ 
2/2564 วันที่ 01-
05/11/2564   
- อบรมหลกัสูตรผู้
ควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษทางน้ า  วันที่ 
02-05/09/2564   
 
- อบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ส าหรับผู้ควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
โรงพยาบาล วันที ่14-
15/10/2564 
 

- โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการวจิัย TU 
Knowledge Sharing 
ครั้งที่ 4 "Research 
and Innovation 
Community : การ
สร้างชุมชนนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน"  
 
- เทคนิคการเตรียม
บทความวจิัยและ
บทความวิชาการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ
การตีพิมพว์ารสาร
ระดับนานาชาต ิใน
วันที่ 30/03/2565   
 
- “แนวทางการเขยีน
และพิจารณาข้อเสนอ
การวิจยัและนวัตกรรม 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565” 
วันที่ 18/07/2564  
 
- DRI Talk Online 
“อยาก "พบั"บลิช 
(publish) อย่า"พบั"
งาน” วันที่ 
17/09/2564   

- หลักสูตรระยะสั้น 
(30 ชม) “นัก
วิทยาการข้อมูล
ทางด้านการเกษตร 
(Agricultural Data 
Scientist)” ระหว่าง
วันที่ 6-23 มิ.ย. 65 
 
- หลักสูตรการเป็น
วิทยากรชุมชนด้าน
การจัดการขยะ รุ่นที่ 
2 วันที่ 09-
12/05/2565   
 
- Geospatial Data 
Analysis with 
Google Earth 
Engine วันที่ 
08/04/2565  
 
- Big Step Forward 
with ArcGIS Pro – 
Bringing your 
Desktop GIS to the 
Cloud วันที ่
27/04/2565  
 
- TUC: Thai GIS 
User Conference 
2021 วันที่ 
25/11/2564  
 
- หลักสูตร AI for GI 
เร่ือง "การเรียนรู้ของ
เครื่องในการแก้ปัญหา
ทางภูมิสารสนเทศ 
(Machine Learning 
for Geoinformatics 
Solution)" วันที ่20-
22/12/2564 

- 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

 - การจัดการมลพษิ
ทางน้ า ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม วันที่ 
24/11/2564  
 
- อบรมเทคนิคการ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสีย โครงการที่อยู่
อาศัย วันที่ 
21/08/2564  
 
- ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าในการใช้
มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2015) 
วันที่ 12-13/11/2564 
 
- การใช้ประโยชน์
ข้อมูลภาพดาวเทียม
ร่วมกับ QGIS เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
ป่าไม้ วันที่ 
12/10/2564   
 
- การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อจัดท าแผนที่ระดับ
น้ าใต้ดิน และแสดงทิศ
ทางการไหลของน้ าใต้
ดิน รุ่นที่ 1 วันที ่21-
22/10/2564  
 
- เทคโนโลยีตรวจวัด
กลิ่นดิจิทัลด้วยจมูก
อิเล็กทรอนิกส์และไอ
โอที (Digitization of 
Smell by Electronic 
Nose and IoT 
Technology) วันที่ 
13/01/2565  

 - หลักสูตร AI for GI 
เร่ือง "การเขียน
โปรแกรมภาษา 
Python เบื้องต้น 
(Basic Python 
Programming)" วันที่ 
26-28/11/2564 
 
- เทคโนโลยีอวกาศสู่
การบรหิารจัดการภาค
การเกษตร วันที ่
10/09/2564   
 
- การใช้น้ าในนาข้าว
อย่างมีประสิทธภิาพ
ด้วยเทคนิคการจัดการ
น้ าแบบเปียกสลับแห้ง 
(AWD) วันที ่02 ส.ค.-
14 ก.ย. 2564 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

 - พลวัตของการปล่อย 
PM 2.5 และสารตั้งต้น
ที่ก่อนให้เกิด PM 2.5 
ทุติยภูมิในเขต
กรุงเทพฯ วันที่ 
20/01/2565  
 
- การเสวนา คาร์บอน
เครดิตจากการปลูก
และดูแลป่า แนว
ทางการด าเนินงาน
และการแบ่งปัน กรณี
ด าเนินโครงการใน
พื้นที่ของภาครัฐ วันที ่
10/09/2564  
 
- ผลกระทบของน้ า
ทะเลหนุนต่อคุณภาพ
น้ าดิบส าหรับผลิต
น้ าประปาและการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า วันที ่22/07/2564  
 
- ววน.รับมือภยัแล้ง
และน้ าท่วม ปี 2564 
วันที่ 20/07/2564  
 
- หลักสูตร ลด..ใช้..
และจัดการ ‘พลาสติก’ 
อย่างรู้คิด ด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
วันที่ 20-21/07/2564 
 
-การบริหารจัดการ
ปัญหามลพิษทาง
อากาศเชิงรุกใน
อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี วันที่ 
07/07/2564   
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร พัฒนาด้านการสอน 
พัฒนาด้านการท า

วิจัย 
พัฒนาด้านวิชาการ/

ความเชีย่วชาญ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

น.ส.ช ามะเลียง เชาว์ธรรม - การฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการหลักสูตร 
“คณาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน” 
รุ่นที่ 7 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
4 หน่วยกิตทวภิาค 
2-4 มีนาคม 2565  
 

 - การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนา Soft 
Skills นักศึกษาดว้ย
กระบวนการวิศวกร
สังคม (วศก.) ระหวา่ง
วันที่ 17,18,21,31 
มกราคม และ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
- การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับการวจิัย
และนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ รุ่นที่ 3 ประจ าปี 
2565 ผ่านระบบ
ประชุมทางไกลผ่านจอ 
6-8 พฤษภาคม 2565  

 

นายอนวุัตน์ แสงอ่อน - - งานประชุมวิชาการ
ประจ าป ีสวทช. คร้ังที่ 
17 (NAC2022) หัวข้อ 
ส่องความก้าวหน้าสู ่
CE ผ่านการประเมิน 
Circular 
Performance วันที่ 
30 มีนาคม 2565 
ออนไลน ์

- 

 
การทบทวนระบบและกลไก 
    ในรอบปีการศึกษา 2564 ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายในด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคุณวุฒิของอาจารย์ที่ยังไม่จบปริญญา
เอกดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยจัดการความรู้ของในเรื่องเกณฑ์ กพอ.ใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งผลงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นผ่านการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว และยังรอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าที่ประเมินไว้ จึง
ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผน 
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    ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงจะปรับปรุงระบบและกลไกเพ่ิมเติมในส่วนของ
แผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เรื่องแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สามารถจบการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2565 
 
2.2 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ผลการด าเนินงาน 

  ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี 0 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท 3 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 5 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 

 
  ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

รองศาสตราจารย์ 1 

ศาสตราจารย์ 0 

รวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 5 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 40 

 
  ผลงานวิชาการของอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ ผลการด าเนินงาน (ชิ้น) 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

2 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ ผลการด าเนินงาน (ชิ้น) 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

 

จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  

จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

 

จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 

จ านวนบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.  (0.80) 

 

จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 

จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 
1 (0.80) 

1 

จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 

จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 

จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

รวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 5 

ร้อยละผลงานวิชาการของอาจารย์ 24 
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   รายการผลงานวิชาการ 

 1. ปฏิวิชช์ สาระพิน, ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ และฤทัยรัตน์ โพธิ. (2564). 
ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์
สเปกตรัลภาคพ้ืนดิน. วารสารแก่นเกษตร, 49(1) : 64-75. (TCI กลุ่ม 1)   
  2.  สุวรรณี ยุคันธร ทัดติยา บุญมี  และช ำมะลียง  เชำว์ธรรม. (2564). ประสิทธิภาพของ
น ้าหมักชีวภาพจากของเสียในชุมชนที่มีต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของมะลิลา. กำรประชุมวิชำกำร
เครือข่ำยวิศวกรรมไฟฟ้ำครั้งที่ 13  (EENET2021) และ กำรประชุมวิชำกำรวิจัยและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
ครั้งที่ 7 CRCI 2021. 316-321.   
 3. ทัดติยา บุญมี สุวรรณี ยุคันธร และช ำมะเลียง เชำว์ธรรม. (2564).  ประสิทธิภาพของ
น ้าหมักชีวภาพเพ่ือการปลูกต้นพุด. กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยวิศวกรรมไฟฟ้ำครั้งที่ 13  (EENET2021) 
และ กำรประชุมวิชำกำรวิจัยและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021. 322-330.   
 
2.3 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

 ผลการด าเนินการ 

  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละการคงอยู่ 

1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

100 

2. ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 2. ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 

4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 

5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 

 
ปีการศึกษา 2563 

มคอ. 2 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละการคงอยู่ 

1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

100 

2. ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 2. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ

3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 

4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 

5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 
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ปีการศึกษา 2564 

มคอ. 2 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละการคงอยู่ 

1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

100 

2. ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 2. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ

3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 3. นายปฏิวิชช ์สาระพิน 

4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 4. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 

5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 5. นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม 

 

 
 
  ผลการด าเนินงานด้านร้อยละอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีแนวโน้มที่ดี โดย
มีร้อยละอัตราการคงอยู่นับแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564 ที่ร้อยละ 100 แสดงดังข้อมูลในตาราง
และแผนภูม ิ
 

ความพงึพอใจของอาจารย์ 

ปี
การศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ด้านประสิทธิภาพ
ในการบริหาร

หลักสูตร 

ด้านคุณภาพ
การบริหาร
หลักสูตร 

เฉลี่ยรวม 

2562 4.87 (ดีมาก) 4.60 (ดีมาก) 4.68 (ดีมาก) 4.71 (ดีมาก) 

2563 4.88 (ดีมาก) 4.60 (ดีมาก) 4.68 (ดีมาก) 4.72 (ดีมาก) 

2564 4.90 (ดีมาก) 4.61 (ดีมาก) 4.69 (ดีมาก) 4.73 (ดีมาก) 
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ผลการด าเนินงานด้านความพึงพอใจของอาจารย์ คณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน 3 หัวข้อ ประกอบด้วยความพึงพอใจ
ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และ
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมประเด็นการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ตลอดถึงการด าเนินงานด้านหลักสูตรและ
นักศึกษา 
 โดยมีแนวโน้มระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดีขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปี
การศึกษา 2564 ดังข้อมูลแสดงในตารางและแผนภูม ิ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

2561 8 - 8 8 8 

2562 0 - - - 0 

2563 5 - - 3 3 

2564 10 - - - 8 

รวม 23 - 8 11 19 
 

 จากข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2564 พบว่า จ านวนรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 10 คน มีการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 ถึง 
5 คน 
 
3.1 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 การรบันักศึกษา 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ จ านวน 25 คน 

เชิงคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ทุกคน และมีความรู้พื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับพอใช้ (ร้อยละ 60) 

 

 
ระบบและกลไก 
    ในปีการศึกษา2564 หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 พบว่า การขอความร่วมมือจากนักศึกษาและศิษย์เก่าให้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
หลักสูตรต่อบุคคลใกล้ชิดหรือช่องทางอ่ืน ๆ ผลการด าเนินงาน เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
ทิศทางให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ รวมถึง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องและชัดเจน ดังนั้นในปีการศึกษา 
2564 ทางหลักสูตรจึงปรับระบบกลไกในการรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
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1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยพิจารณาตามข้อก าหนด

ใน มคอ.2 และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงาน สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 

2. หลักสูตรจัดท าและส่งแผนและข้อก าหนดในการรับนักศึกษา ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการ 

ฯ เพ่ือจัดท าประกาศรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตร 

3. หลักสูตรด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของหลักสูตร 

ผ่านสื่อออนไลน์ให้มีการระบุเว็บไซต์การรับสมัครเรียนออนไลน์ โดยร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัย 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการรับสมัครตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อ และนักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการรับสมัครนักศึกษามาทบทวนการด าเนินงานมา

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
 หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาท่ี

ต้องการรับตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 คือ 25 คน โดยประธานหลักสูตรตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาและส่ง

ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการรับนักศึกษา 

2. หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 หลักสูตรใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage “สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ Facebook Fanpage “คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ด้วยวิธีการไลฟ์สด จัดรายการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สอดแทรกการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
หลักสูตรต่าง ๆ ทุกวันศุกร์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในคณะฯ   พร้อมทั้งระบุช่องทางการรับสมัครออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
     2.2 หลักสูตรส่งตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  
   2.3  ยังมีการให้ทุนการศึกษาแรกเข้าแก่นักเรียนที่มาสมัครเรียนด้วย ทุนละ 2,000 บาท 
จ านวน 10 ทุน (ตามกระบวนการทบทวนและระบบกลไก ปีการศึกษา 2563) 
   2.4  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 10 คน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564  
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การทบทวนระบบและกลไก 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 แล้วพบว่า มี
ปัญหาในการเลือกสมัครเรียน คณะกรรมการหลักสูตรจึงด าเนินการปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2565 คือ เร่ง
ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกใหม ่เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ (Open House) วิเคราะห์และปรับ
แผนการรับนักศึกษา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และให้ทุนการศึกษาในรอบการรับสมัคร แก่นักเรียนใน
โรงเรียนที่มีแนวโน้มมาสมัครเรียนกับหลักสูตร  
 
ผลการประเมินระบบและกลไกในการรับนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ : จ านวน 25 คน √ 

เชิงคุณภาพ : มีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 ทุกคน และมีความรู้
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพอใช้ (ร้อยละ 60) √ 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนที่ขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 และมีความรู้
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่ ากว่าระดับพอใช้ (ร้อยละ 60) ต้องได้รับการ
เตรียมความพร้อม 

เชิงคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ทุกคน และมีความรู้พื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับพอใช้ (ร้อยละ 60) 

 
ระบบและกลไก 
  หลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมในรอบปีการศึกษา 2564 พบว่า เพ่ือให้
การเตรียมความพร้อมมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย จึงก าหนดระบบและกลไกแยกตามลักษณะกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การเตรียมความพร้อมโดยมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยก าหนดวันปฐมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย มีพิธีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การลงทะเบียน การเพ่ิม -ถอนรายวิชา ฯลฯ) 
ส านักวิทยบริการและงานทะเบียน (การใช้บริการห้องสมุด การใช้บริการห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย ฯลฯ) และกองพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือ
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การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ) ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 
  2. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาที่พบว่ามีปัญหาขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะได้รับการ
อบรมโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  3. เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาบางส่วนเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสถานที่จริงและไม่เครียด หลักสูตรจึงเห็นว่าในรอบปีการศึกษาต่อไปอาจจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมนอกสถานที่ โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติส าคัญของจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืน 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  1. นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง ENVI” ในวันพุธที่ 15 
กรกฎาคม 2564 มีการตั้งกลุ่มไลน์อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร 
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะน าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา แนะน าความแตกต่างระหว่างการเรียนมัธยม
กับมหาวิทยาลัย และท าความเข้าใจพร้อมทั้งชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 เพ่ือให้
สามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ 
  2. ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อม โดยให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรมออนไลน์กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ดังนี้ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ด้านคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรม  (11-12 ธันวาคม 2564) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ร่วมกับสาขาวิชาเคมี (18-19 ธันวาคม 2564)   
  3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านความรู้สิ่งแวดล้อมและทัศนคติ โดยพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
ด้านพลังงาน นิเวศวิทยา โครงการในพระราชด าริ และศิลปวัฒนธรรม ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติเชียงใหม่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามล าดับ 
  4. หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4 
ประเด็น ดังนี้   

ความคิดเห็นของนักศึกษา คะแนน (5)  ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.25 มาก 
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มคีู่มือนักศึกษา พร้อมช้ีแจงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

4.25 มาก 

3. มีการแนะน าเกีย่วกับการลงทะเบียน โครงสร้างรายวิชาเรียน 4.25 มาก 
4. ได้รับความรู้จากการให้ความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียน 4.00 มาก 

รวม 4.19 มาก 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้อย่างเหมาะสม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีคู่มือนักศึกษา พร้อม
ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมชัดเจน และมีการแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียน อยู่ในระดับ (X = 4.25) ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย คือ ได้รับความรู้จากการให้
ความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียน อยู่ในระดับ (X = 4.00)  
  
การทบทวนระบบและกลไก 
  นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาบางส่วนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เช่น แคลคูลัส ต่ าหรือไม่ผ่าน 
จึงอาจเสนอให้เพิ่มกลไกการเตรียมความพร้อมในรายวิชาเหล่านี้ในปีการศึกษาต่อไป  
 
3.2 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวอย่างเพียงพอ 

 
ระบบและกลไก 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
  1. หลักสูตรมีกระบวนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นของนักศึกษา 
  2. หลักสูตรจัดช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษาให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  3. มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  4. มีการน าผลการประเมินของนักศึกษามาทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
  ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาจากผลการใช้แอพพลิเคชันยอด
นิยมในกลุ่มวัยรุ่น คือ Line แล้วมีประสิทธิภาพในการแนะแนวให้ค าปรึกษา จึงน ามาใช้กับนักศึกษาราย
ห้องเรียนด้วย โดยท าเป็น Group line ขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยให้ค าปรึกษาใน line ส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคน ถึงการก าชับเรื่องก าหนดการ
ต่าง ๆ เนื่องจากนักศึกษาอาจจะพลาดการสื่อสารจากอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ติดภารกิจ หรือสัญญานอินเตอร์เน็ต
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ขัดข้อง ในการนี้เมื่อต้องเรียนออนไลน์ ทางหลักสูตรยังได้มีการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารและค่า
อินเตอร์เน็ตอีกด้วย 
 
ผลการด าเนินการตามระบบและกลไก 
  1. หลักสูตรมีกระบวนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นของนักศึกษา และเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

นักศึกษารหัส/รุ่น ชั้นปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2561 4 อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน 

2563 2 อาจารย์ช ามะเลียง  เชาว์ธรรม 

2564 1 ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ  
 

  1.1 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการการให้ค าปรึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
การให้ปรึกษาพร้อมทั้งก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษามากขึ้น โดยหาข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่
แท้จริงที่ท าให้นักศึกษาพ้นสภาพหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า และแนวทางช่ วยเหลือที่ตรงประเด็นเพ่ือให้
นักศึกษาคงอยู่ตลอดหลักสูตร โดยพบว่านักศึกษาจ านวน 2 (ชั้นปีที่ 1) คนออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 
พบว่า ปัญหาที่นักศึกษาออกเนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่าย และมีความต้องการเรียนสาขาอ่ืนในปีการศึกษา 2565 
    1.2 หลักสูตรได้แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 

2564 และแนะน าช่องทางการติดต่ออาจารย์แต่ละท่านให้กับผู้ปกครองนักศึกษา เช่น เบอร์โทรศัพท์ จัดตั้ง

กลุ่ม line เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการติดต่อสื่อสารทั้งจากตัวนักศึกษาและผู้ปกครองในกรณีที่มีข้อสงสัย

หรือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน 

  2. ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาในรูปแบบออนไลน์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะมีตารางชั่วโมงว่างส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาติดไว้หน้าห้องท างาน เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ และยังมีกลุ่มในแอพพลิเคชัน Line ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษา หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้ทันต่อเหตุการณ์ ในปีการศึกษา 
2564 ได้ก าหนดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าโครงสร้างการเรียน การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบโครงสร้างรายวิชา 
การก าหนดแผนการเรียนตามที่หลักสูตรก าหนดในชั่วโมงโฮมรูม 
  4. มีช่องทางในส่วนการให้ค าปรึกษาทั้งในระบบออนไลน์และตัวต่อตัวในกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป 
ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงหรือสามารถแก้ไขได้ด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาเอง อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้
ตามที่เห็นเหมาะสม แต่หากปัญหาใดที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เองจะน าปัญหาเข้าสู่ที่ประชุม
หลักสูตรเพื่อพิจารณาหาวิธีแก้ไข 
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  5. ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา ดังนี้ 

หมู่เรียน 
จ านวนนักศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักศึกษา
ปลายปกีารศึกษา 

2564 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ออกกลางคัน 

เหตุผลที่ออก
กลางคัน 

2561 8 8 0 (ร้อยละ 0.00) - 
2563 5 3 2 (ร้อยละ 40.00) - 

2564 10 8 2 (ร้อยละ 20.00) เลอืกเรยีนสาขาอ่ืน 

  
  สรุปผลอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีนักศึกษาออก
กลางคันจ านวน 2 คน เป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จากการสอบถามพบว่า ปัญหาที่นักศึกษาออกเนื่องจากเรื่อง
ค่าใช้จ่าย และมีความต้องการเรียนสาขาวิชาอ่ืนในปีการศึกษา 2565 
   
การทบทวนระบบและกลไก 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นระบบที่มี
การพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลตลอดหลักสูตร มีระบบการ
สื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ส่วนตัว  ไลน์กลุ่ม Facebook 
ของหลักสูตร การพบเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มในชั่วโมง Homeroom มีระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาเป็น
รายบุคคลที่ช่วยให้ดูแลนักศึกษาได้ต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 หลักสูตรได้ เ พ่ิมวิธีการ 
Homeroom ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Google Meet ซึ่งนอกจากจะเป็นการ Homeroom 
นักศึกษาตามปกติแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะศตวรรษ
ที่ 21 และมีทักษะศตวรรษท่ี 21 ครบ 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (CWIE) และได้รับรางวัลจากผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 
เรื่อง (เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว) 

เชิงคุณภาพ 1. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-
ศึกษาแห่งชาติ ด้านความรู้ ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน (การเรียนรู้และ
นวัตกรรม) 
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เป้าหมาย รายละเอียด 

 2. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-
ศึกษาแห่งชาติ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน (ทักษะสารสนเทศ
และสื่อ) 
3. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-
ศึกษาแห่งชาติ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด-
ชอบ ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน (ทักษะชีวิตและอาชีพ) 

 
ระบบและกลไก 
  ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2563 มา
ปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการเพ่ิมประเด็นด้านศักยภาพด้านการวิจัยและการก าหนดทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดศักยภาพนักศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการ
พัฒนา 
  2. คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามท่ีก าหนด 
  3. คณะกรรมการหลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวน โดยน าประเมินผลการจัดกิจกรรมไปด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดศักยภาพนักศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการ
พัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วได้ผลดังนี้ 
 

ที ่ หัวข้อ (ชั้นปีที่ได้รับการพัฒนา) รายละเอียด 

1 ศักยภาพด้านการวิจัย (ชั้นปีที่ 4) - ทักษะในการท าวิจัย 
- ทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ 
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ที ่ หัวข้อ (ชั้นปีที่ได้รับการพัฒนา) รายละเอียด 

  - ทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัย 
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (ศักยภาพ
ด้านการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4) 

2 ทักษะชีวิตและอาชีพ (ทุกชั้นปี) - การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการท างาน 
- แนวคิดและการด าเนินการตลาดสีเขียว
ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)  

3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ชั้นปี
ที่ 1 2 และ 4) 

- การรู้สารสนเทศ 
- การรู้ ICT 

 
  2. คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

1 ศักยภาพด้านการวิจัย สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาสัมมนา √ 
กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม √ 
การบูรณาการการวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ  √ 

2 ทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ
ออนไลน์) 

√ 

การอบรม เรื่อง แนวคิดและการด าเนินการ
ตลาดสีเขียวตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ 
(BCG Model) 

√ 

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

√ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) 

√ 
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ที ่ หัวข้อ กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
  โครงการศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์การเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

√ 

3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

สอนเสริมในรายวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

√ 

โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR : 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) 

√ 

 
  3. นักศึกษาได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้ 
Google Earth Pro ในการจัดเก็บข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชัยนาท” 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ชื่อผลงาน “การตรวจวัดคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ เพ่ือการ
ชลประทานในช่วงฤดูแล้ง” ในการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2565  
  4. นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 (ส่วนภูมิภาค) วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 และผลงานวิจัย
ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 22(1):  143-155. (TCI กลุ่ม 2)   เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ า 
คลอโรฟิลล์ เอ และความหลากหลายของแมลงน้ าในนาข้าวเคมี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
การทบทวนระบบและกลไก 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนผลการด าเนินงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับ
เป้าหมายตัวที่ก าหนดไว้ พบว่า ควรคงระบบและกลไกเดิมไว้ เนื่องจากนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะศตวรรษท่ี 21 ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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3.3 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 ผลการด าเนินการ 

  อัตราการคงอยู่  

ปี

การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวน 
ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออก
และ 

คัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี

การศึกษา 2563 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 

2558 27 
13 

(48.15%) 
2 

(7.41%) 
 

 
9 66.67 

2559 31  
23 

(74.19%) 
 

 
6 80.65 

2560 14   
7 

(50.00%) 
 

4 71.43 

2561 8    
2 

(25%) 
0 100  

 

   ปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 66.67 

   ปีการศึกษา 2559 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 80.65 
   ปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 71.43 

   ปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ  ร้อยละ 100 

 

  การส าเร็จการศึกษา 

   ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งสิ้น  2 คน จากจ านวนที่รับเข้า 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 (ปีการศึกษา 2561 และ 2562 อัตราการส าเร็จการศึกษา เท่ากับ 48.15 และ 80.65 
ตามล าดับ)  
  ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

    ปีการศึกษา 2564 ผลการส้ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาทั ง 4 ชั นปีที่มีต่อหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนน (ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ 4.24 คะแนน ตามล้าดับ) และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 คะแนน (ปี
การศึกษา 2562 และ 2563 ระดบัความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 และ 4.16
คะแนน ตามล้าดับ) 
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   โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

 จากข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านักศึกษาที่ไม่จบตามก าหนดเป็นเพราะมีปัญหาส่วนตัว ท าให้ติด
รายวิชาโครงงาน 
 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2565  (จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20) 
 

ผลการเรียนรู้ ผลการประเมิน 

ผลรวมคะแนน ค่าเฉลี่ย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 13.00 4.33 

2. ความรู ้ 12.50 4.17 

3. ทักษะทางปัญญา 11.67 3.89 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 12.00 4.00 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี 12.20 4.07 

รวมท้ัง 5 ด้าน 12.33 4.11 

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
 วันที่ส ารวจ 1 มิถุนายน 2564  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 15  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 11 73.33 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
• ตรงสาขาที่เรียน 
• ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

7 

 
1 
6 

63.64 

 
14 
86 

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

จ านวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้งานท า 4 - 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 แนวโน้มการได้งานท าของบัณฑิตท่ีส ารวจในปีการศึกษา 2564 (ร้อยละ 63.64) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2563 (ร้อยละ 50) โดยลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานเอกชน (ร้อยละ 57.14) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 10,000-18,000 บาท บัณฑิตส่วนใหญ่พอใจกับงานที่ท า 
  
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 ปีการศึกษา 1/2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2558) 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

1 4004801  การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชพี  

อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพนิ, 
อ.
ช ามะเลียง 
เชาว์ธรรม 

4 2 2 - - - - - - - 8 8 

50.00 25.00 25.00 
       

12.50 
 

50.00 
      

37.50 

2 4263402 การ
ประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพนิ 

- 1 3 2 1 1 - - - - 8 8 
 

12.50 37.50 25.00 12.50 12.50 
    

25.00 16.67 16.67 33.33 8.33 
     

3 4264105 อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.
ฤทัยรัตน์ 
โพธ ิ

4 2 - - - - - - - 2 8 6 

50.00 25.00   
     

25.00 

4 4264408 เทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสีย 

อ.อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

2 - 1 - 2 1 - - - 2 8 6 

25.00  12.50 
 

25.00 12.50 
   

25.00 

5 4264717 ชลธารวิทยา รศ.ดร.ทิน
พันธุ์ เนตร
แพ  

3 - 3 - 1 - - - - 1 8 7 

37.50  37.50  12.50 
    

12.50 

6 4264902 โครงงาน อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพนิ 

- 2   - - - - - 6 8 2 

 25.00   
     

75.00 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2562) 

ท่ี 
รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา ผู้สอน 
หมู่

เรียน 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

1 001031
2 

ธุรกิจและ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 

ผศ.ดร.พิชา 
วิสิทธิ์พานิช 

05 1 - 1 1 - - - - - - 3 3 

33.33  33.33 33.33 

      

2 0020205 ศิลปะการแสดง
กับชีวิต  

ผศ.นงลักษณ์ 
ปิยะมังคลา  

06 2 1 - - - - - - - - 3 3 

66.67 33.33         

3 003040
1 

ศาสตร์
พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ผศ.ดร.นันท
วุฒิ นิยม
วงษ์ 

01 2 4 2 - - - - 1 - - 9 8 

22.22 44.44 22.22 
    

11.11 
  

4 006030
3 

ความเป็น
พลเมืองและ
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผศ.ธนันท์ธร 
โสภณดิลก 

02 2 1 6 - - - - - - - 9 9 

22.22 11.11 66.67 
  

  
   

5 080101 ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ในยคุ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอ.หญิง 
อารีรักษ์ 
ศรีวราพงศ์ 

04 1 - 4 1 1 - 1 1 - - 9 8 

11.11 
 

44.44 11.11 11.11 
 

11.11 11.11 
  

6 003904 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

อ.อนุวัตน์ แสง
อ่อน 

01 1 - - - 2 - - - - - 3 3 

33.33    66.67      

7 4221101 เคมีทั่วไป ผศ.ดร.อภิชาติ 
บุญมาลัย 

01 2 1 4 - 1 - - 1 - - 9 8 

22.22 11.11 44.44  11.11   11.11   

8 4221102 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป 

ผศ.ดร.อภิชาติ 
บุญมาลัย 

01 7 1 - - - - - 1 - - 9 8 

77.78 11.11      11.11   

9 4222601 เคมีวิเคราะห์ 1 อ.ดร.วัญเพ็ญ 
คงเพ็ชร 

01 1 - - - - 1 1 - - - 3 3 

33.33     33.33 33.33    

10 4222602 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ 1 

อ.ดร.วัญเพ็ญ 
คงเพ็ชร 

01 3 - - - - - - - - - 3 3 

100.0          

11 4231101 ชีววิทยาทั่วไป ผศ.ปริญญา
รัตน์ จินโต 

01 1 3 4 - - - - 1 - - 9 8 

11.11 33.33 44.44     11.11   

12 4231102 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาทั่วไป 

อ.ศิริวัฒณา 
ลาภหลาย 

01 2 3 2 1 - - - 1 - - 9 8 

22.22 33.33 22.22 11.11    11.11   
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ท่ี 
รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา ผู้สอน 
หมู่

เรียน 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

13 4261101 พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพิน 

01 1 4 2 1 - - - 1 - - 9 8 

11.11 44.44 22.22 11.11    11.11   

14 
 

4262703 กฎหมายและ
นโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

อ.อนุวัตน์ แสง
อ่อน 

01 1 - - 2 - - - - - - 3 3 

33.33   66.67       

15 4291102 แคลคูลัส 2 อ.ดร.นเรศ 
สวัสด์ิรักษา 

01 1 - - - 2 - - - - - 3 3 

33.33    66.67      

 
  ปีการศึกษา 2/2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2558) 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู้สอน 
หมู่

เรียน 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 

ลง 
ทะเ
บีย
น 

สอบ 
ผ่าน 

1 4004802 การฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ 

อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพิน 

04 4 2 1 - - - - - - - 7 7 

57.14 28.57 14.29        

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 2562) 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู้สอน 
หมู่

เรียน 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E 
I 

(ขส
) 

I 

ลง 
ทะเ
บีย
น 

สอบ 
ผ่าน 

1 0020205 ศิลปะการแส
ดงกับชีวิต 

ผศ.นง
ลักษณ์ ปิ
ยะมังคลา 

01 7 - - - - - - - - - 7 7 

100.0          

2 0040405 การเกษตร
ยั่งยืนและ
ฉลาดบริโภค 

ผศ.นพดล 
ชุ่มอินทร์ 

01 1 - - - - - - - - 2 3 1 

33.33         66.67 

3 0040406 การสร้าง
เสริมสุขภาพ
และสุขภาวะ
ทางเพศ 

ผศ.ณธิดา 
อินทร์แป้น 

02 5 1 1 - - - - - - - 7 7 

71.43 14.29 14.29         
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ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู้สอน 
หมู่

เรียน 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E 
I 

(ขส) 
I 

ลง 
ทะเ
บีย
น 

สอบ 
ผ่าน 

4 0080102 ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
เพื่องาน
ราชการและ
เชิงธุรกิจ 

อ.วรัญญ
า โอภาษี 

12 1 - - - - 1 1 - - - 3 3 

33.33     33.33 33.33    

5 0080104 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

อ.
กาญจนา 
กลิ่นอ า
พร 

03 2 1 2 - 1 - - - - 1 7 6 

28.57 14.29 28.57  14.29     14.
29 

6 4222301 เคมีอินทรีย์ 1 อ.พร
รนิพา 
พวันนา 

01 1 - - - - 1 - - - 1 3 2 

33.33     33.33    33.
33 

7 4222302 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์ 1 

อ.พร
รนิพา 
พวันนา 

01 2 1 - - - - - - - - 3 3 

66.67 33.33         

8 4261702 นิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

อ.
ช ามะเลีย
ง เชาว์
ธรรม 

01 3 3 1 2 - - - - - - 7 7 

42.86 14.29 14.29 28.57       

9 4261901 ภาษาอังกฤษ
เพื่อ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

อ.อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

01 2 4 1 - - - - - - - 7 7 

28.57 57.14 14.29        

10 4262704 เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

อ.อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

01 1 - - - 2 - - - - - 3 3 

33.33    66.67      

11 4263103 มลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ปฏิวิชช์ 
สาระพิน 

01 1    1 1     3 3 

33.33    33.33 33.33     

12 4263603 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.
ฤทัยรัตน์ 
โพธิ 

01 2 - 1 - - - - - - - 3 3 

66.67  33.33        

13 4263706 จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.
ทินพันธุ์ 
เนตรแพ 

01 - 1 - 2 - - - - - - 3 3 

 33.33  66.67       
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4.1 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ มคอ 1 และสอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีคณุภาพสอดคล้อง
กับ มคอ 1 และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

 

ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาตามระบบและกลไกที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด ซึ่งมี
การปรับปรุงระบบและกลไกโดยเพ่ิมกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต จากรอบปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2562 ที่มีกรรมการภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการหลักสูตรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ประเมินและรวบรวมข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต และประเมินหลักสูตรเดิมโดยผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและวิพากษ์หลักสูตรที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
 3. ด าเนินการร่างและวิพากษ์หลักสูตร หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนจัดท าเล่มหลักสูตร น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
 4. น าเสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย หากมีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการในข้ันตอนถัดไป 
 5. น าเสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พิจารณา หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 6. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตร เพ่ืออนุมัติหรือไม่อนุมัติหลักสูตร 
 7. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว หลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)  
  
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ซ่ึงเป็นหลักสูตรชุดวิชาที่มีอยู่แล้ว ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม
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ระบบและกลไกที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด จ านวน 2 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชา การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และชุดวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะของการท างานควบคู่กับการเรียนรู้ตามความสนใจเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และการอบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non-Degree) และประเมินหลักสูตรเดิมโดยผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ       
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรา่งและวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ที่ประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  
 3. ด าเนินการร่างและวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) หากมีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนจัดท าเล่มหลักสูตร น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการ
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
 4. น าเสนอหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
 5. น าเสนอหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) แก่คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข ก่อน
น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 6. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เพ่ืออนุมัติหรือไม่อนุมัติหลักสูตร 
   
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
   1) รศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานกรรมการ 
   2) ดร.ฤทัยรัตน์   โพธิ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
   3) นายปฏิวิชช์   สาระพิน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
   4) นางสาวช ามะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
   5) ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
   6) นายธีระ   เก่งเขตรกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
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   7) นายกิตติ ศรีทองหล่อ  ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต  กรรมการ 
   8) นางสาวอุรา   บุบผาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
   9) นายอนุวัตน์   แสงอ่อน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        กรรมการและเลขานุการ 
  3. คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 
  4. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 24 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
  5. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พิจารณากลั่นกรองในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  6. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการ และคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เห็นสมควรให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  7. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 
  8. บันทึกข้อมูลหลักสูตรส่ง สกอ. เพ่ือรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 
  9. หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สกอ. ผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564  
 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี
รายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร จากจ านวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต ลดลงเป็น 137 หน่วยกิต 
รายละเอียดดังตาราง 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 105 101 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 40 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 43 

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 12 

 2.4วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 
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 2. ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามตารางเปรียบเทียบ 
ที่ มคอ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2562 

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม (มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกับ
นิเวศวิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมีสิ่งแวดล้อม 

1. 4261101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Fundamentals of Environmental Science 
2. 4261702 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Environmental Ecology 

2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต) โดยให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกบั
มลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลย ีการป้องกนัและการควบคุม 
 1) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (มีหน่วย
กิตไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต) โดยให้มีเนือ้หาครอบคลุมถึง
สาเหตุที่มาของมลพิษทางน้ า เสียง อากาศ ขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย หลักการควบคมุและแก้ไขมลพิษ 
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพษิ และก าหนดให้
แต่ละสถาบันเลือกทีจ่ะเปิดสอนรายวิชาการควบคุม
มลพิษอยา่งน้อย 1 สาขา (6 หนว่ยกิต) ตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีควบคุมสาขา
การควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555 
 2) ด้านเทคโนโลยี (มหีน่วยกิตอย่างน้อย 6 หน่วย
กิต) โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุม เทคโนโลยีสะอาด การ
ประเมินวัฏจกัรชีวิต การน าเทคโนโลยีตา่ง ๆ มาใช้ในการ
ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดลอ้ม 

1) วิชาดา้นมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 
1. 4263103 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Pollution 
2. 4263711 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 
  Pollution Monitoring and Control 
3. 4263107 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย2(2-0-4) 
  Water and Wastewater Analysis 
4. 4263604 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
   1(0-2-1) 
  Water and Wastewater Analysis   
  Laboratory 
2) วิชาดา้นเทคโนโลยี 
1. 4264719 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Remediation Technology 
2. 4264720 หลักการปอ้งกันการเกิดมลพษิและการประเมิน 
  วัฏจกัรชีวิต 3(2-2-5) 
  Principles of Pollution Prevention and Life 
  Cycle Assessment 

3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกบั
นโยบาย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การ-
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียง
ทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดลอ้มเมือง ระบบ
สารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม แนวทางและ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. 4262703 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Law and Policy 
2. 4262704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Economics 
3. 4263402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   3(2-2-5) 
  Environmental and Health Impact   
  Assessment 
5. 4263707 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับงานด้าน  
  สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Geo-Informatics Technology for   
  Environment 
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ที่ มคอ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2562 

4 กลุ่มวิชาการวจิัยและจริยธรรม (มีหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอยา่งใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกับการ
น าความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการท าวจิัยหรอืปัญหาพเิศษทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมส าหรับนักสิ่งแวดล้อม 

1. 4261901 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  English for Environmental Science and 
  Technology 
2. 4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ  
  วิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Writing Academic English for Science 
3. 4264901 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
  Environmental Ethics 
4. 4263901 สัมมนาวิชาการทางส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 
  Seminar on Environmental Topics 
5. 4264902 โครงงาน 2(0-4-2) 
  Project 

5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านกึ และความ-
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 
 3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5) สามารถท างานรว่มกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับ
อย่างเหมาะสม 
 6) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 7) มีความสามารถดา้นการวิจัย 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดลอ้มทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5) สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอยา่ง
เหมาะสม 
 6) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 
 7) มีความสามารถดา้นการวิจัย 
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6 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
  (2) มีระเบียบวินยั 
  (3) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4) เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
  (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 2) ความรู้ 
  (1) มีความรู้หลกัการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ใน
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ 
หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิง่แวดล้อมและการ
ควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทาง
สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสามารถน ามาบูรณา
การกับความรู้ในวิชาชพีได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความรอบรู้และสามารถติดตาม
สถานการณ์และความกา้วหนา้ทางวิชาการทางวิชาการใน
สาขาวิชา และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
  (4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
รวมทั้งข้อก าหนดทางวิชาการ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3) ทักษะทางปัญญา 
  (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางการแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัต ิ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
  (3) สามารถประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านตา่ง ๆ เพื่อน าไปสู่การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
  (2) มีระเบียบวินยั 
  (3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 
  (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 2) ความรู ้
  (1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพนัธ์กัน ในศาสตร์
สิ่งแวดล้อมอยา่งกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ หลกัการทาง
สิ่งแวดล้อม มลพษิสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิง่แวดล้อม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การวิจยัทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสามารถน ามาบูรณาการกับความรู้ใน
วิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
  (3) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และ
ความก้าวหนา้ทางวิชาการทางวิชาการในสาขาวิชา และงานวจิัย
ที่เกี่ยวขอ้ง 
  (4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และขอ้บังคับ รวมทั้ง
ข้อก าหนดทางวิชาการ ซ่ึงมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 3) ทักษะทางปัญญา 
  (1) มีความสามารถในการค้นหาขอ้เท็จจริง ท าความ
เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  
  (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อยา่งสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัต ิ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น  
  (3) สามารถประยกุต์ความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะทาง
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบ  
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   (1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  (2) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้ง
ในฐานะผู้น าและสมาชกิกลุม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ 
วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
  (4) มีความสามารถในการปรับตวัเชิงวิชาชีพ
และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล 
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
  (2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสาร
รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถระบุ เขา้ถึง และคัดเลือก
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
  (4) สามารถติดตามความกา้วหน้าและมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
สื่อสารที่เหมาะสม 
  (5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยา่งเหมาะสม 

 (2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธภิาพ (3)
 สามารถปรับตัวเขา้กับสถานการณ์ วฒันธรรมองค์กรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
  (4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชพีและมี
ปฏิสัมพันธอ์ยา่งสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์  
  (2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (3) สามารถระบ ุเข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้
ที่เกี่ยวขอ้งกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
  (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวจิารณญาณใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
  (5) มีทักษะในการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกต้อง และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
(หลักสูตรระยะสั้น) 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
(หลักสูตรระยะสั้น)  
   ชุดวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย  
   1) อาจารย์ปฏิวิชช์   สาระพิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานกรรมการ 
   2) รศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
   3) ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์   โพธิ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
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   4) อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการ 
   5) นางสาวมานุสา มีมุข  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ  
   6) นายสุภาพ เกตุสุภะ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   7) นายณัฐพล เสือนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   8) อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการและเลขานุการ 
 

  ชุดวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย  
   1) อาจารย์ปฏิวิชช์   สาระพิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ประธานกรรมการ 
   2) รศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการ 
   3) ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์   โพธิ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการ 
   4) อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการ 
   5) ดร.ณพล อนุตรังกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ  
   6) นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   7) นางสาวมาลิน  ลูกอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   8) อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมการและเลขานุการ 
   

  3. คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)
ทั้ง 2 ชุดวิชา ในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
  4. ได้รับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
  5. ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรโดยสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564    
  6. ได้รับการรับทราบหลักสูตรโดยคณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564     
     7. สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
     8. ก าหนดเปิดด าเนินการเรียนการสอนหลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป   
 
  ในการปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) มีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

ชุดวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 1. ประเภทของหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต จัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูลการเรียนรู้ 

จ านวน 21 โมดูลการเรียนรู้ รวม 225 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 135 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง  
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2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 12 หน่วยกิต 12 (135-90-
315)  จ านวนชั่วโมงรวม ตลอดหลักสูตร 225 ชั่วโมง  และ ประกอบด้วย 4 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง   
    

ที ่
รหัสวิชา 

ใหม่ 
ชื่อรายวิชา 

เทียบสะสมหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

1 CB40025 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4262704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

2 CB40026 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม  

4263707  
 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ส าหรับงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  

3 (2-2-5)   

3 CB40027 การจัดการมูลฝอย  4263406  การจัดการมูลฝอย  3 (2-2-5) 

4 CB40028 การจัดการสิ่งแวดล้อม  4264715   การจัดการสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5)  

 
   กลุ่มเป้าหมาย 
         1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องหรือดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม   
         2) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอกชน  
         3) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
      4) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)    
 
 ชุดวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1. ประเภทของหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต จัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูลการเรียนรู้  
จ านวน 28 โมดูลการเรียนรู้ รวม 225 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 135 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง  

2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 12 หน่วยกิต 12 (135-90-
315)  จ านวนชั่วโมงรวม ตลอดหลักสูตร 225 ชั่วโมง  และ ประกอบด้วย 4 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง   
 

ที ่
รหัสวิชา 

ใหม่ 
ชื่อรายวิชา 

เทียบสะสมหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

1 CB40029 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

4261101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

2 CB40030 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 4261702 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

3 CB40031 พ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ 4263504 พ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ 3(3-0-6) 
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4 CB40032  การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น้ าและป่าไม้ 

4264410 การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น้ าและป่าไม้ 

3(2-2-5) 

 
   กลุ่มเป้าหมาย 
    1) บุคลากรทางการศึกษา  
        2) เจ้าหน้าทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่าง ๆ   
       3) ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะและศักยภาพใน
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
         4) นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม     
 
การทบทวนระบบและกลไก 
  ในการด าเนินงานตามระบบและกลไกแม้จะบรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ แต่หลักสูตรอาจจะไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายส าหรับผู้เรียน คือ นักเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ จึงเห็นว่าในรอบการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป ควรปรับระบบและกลไกในเรื่องการส ารวจข้อมูลที่ใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุง จาก
กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ควรมีการสอบถาม
โรงเรียนและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรด้วย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ไปในตัว 
และการสอบถามโรงเรียนและนักเรียนยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ยังจะท าให้เกิดความผูกพันกับหลักสูตร
อีกด้วย 
 
   การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย 

เชิงคุณภาพ รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย 

 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจากเดิมในปี
การศึกษา 2563 ที่ก าหนดไว้เพียงว่าต้องมีการปรับปรุงสาระรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา และเพ่ิมขั้นตอน
ของการประเมินรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นระบบและกลไกใหม่ที่มี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลจากการทบทวนรายวิชาในหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดวิชา 
มคอ.3 และ มคอ.5 และผลการประเมินรายวิชาของปีการศึกษาก่อนมาวิเคราะห์ 
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  2. คณะกรรมการหลักสูตรวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้นจากผลในขั้นตอนที่ 
1 โดยพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและขอบเขตของเนื้อหาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  3. จัดให้มีการประเมินรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในรอบสองปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวนรายวิชาในหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดวิชา มคอ.3 
และ มคอ.5 และผลการประเมินรายวิชาของปีการศึกษา 2564 ว่ามีความเหมาะสมและทันสมัยหรือไม่ และ
ความรู้ใหม่ที่ได้จากอบรมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีรายวิชาที่ผ่านกระบวนการแล้ว
เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมสาระรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา และได้ด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 คือ 
   1. รายวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม (4263707) ได้มีการปรับ
เนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของแต่ละสถานประกอบการ โดยเฉพาะการน าเข้าและแสดงผล
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Google map) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกในการ
ท างานของแต่ละสถานประกอบการ  
   2. รายวิชา โครงงาน (4264902) และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4004802) ได้มี
การปรับรูปแบบการสอนและแนวทางการท าวิจัยในรูปแบบมินิโปรเจ็ค (Mini Project) ร่วมกับพ่ีเลี้ยงของแต่
ละสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
     
การทบทวนระบบและกลไก 
   จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ากระบวนการที่ผ่าน
มาแม้จะท าให้บางรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา จึงเห็นว่าควรปรับ
กระบวนการให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน เพ่ือ
น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ปรับปรุงรายวิชา 
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4.2 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ 1. ทุกรายวิชามีผลประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาในระดับดีขึ้นไป 
2. มีรายวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 50 ของ
จ านวนรายวิชา 

เชิงคุณภาพ 1. ผลประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาในระดับดีขึ้นไป 
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
  ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกในการพิจารณา
ก าหนดผู้สอน โดยเพิ่มขั้นตอนการประเมินเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน
โดยน าเทคนิคการสอนแบบ Team teaching มาใช้ ดังนี้ 
  1. ส ารวจข้อมูลคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2. จัดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอน โดยในรายวิชาใด
ทีม่ีเนื้อบูรณาการให้เน้นใช้การสอนแบบ Team teaching 
  3. ประเมินและทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
  4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  1. การส ารวจข้อมูลคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การสอน 

1 รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ - วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
- วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
- วท.บ. (ชีววิทยา) 

- การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
- ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
- ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
- นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติการจลุชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
- จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า 
- ชลธารวิทยา  
- โครงงาน 
- ชีววิทยาสภาวะแวดล้อมและการแก้ปัญหา
มลพษิ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การสอน 

   - มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
- สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ าและป่าไม ้

2 ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ - วท.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
- วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
- วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและ
สังคม 
- การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 
- พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
- วิทยาการระบาดและโรคอันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดล้อม 
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
- การตรวจสอบและควบคุมมลพษิ 
- สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม 
- ค่ายและกิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม  
- โครงงาน 

3 นายปฏิวิชช์  สาระพิน - วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) 
- วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

- พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศส าหรับงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม 
- มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
- การจัดการสิ่งแวดล้อม  
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
- การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงงาน 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การสอน 

4 นายอนุวัตน์  แสงอ่อน - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

- วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์
- กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 
- เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- เคมีและชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 
- มลพิษสิ่งแวดล้อม 
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
- ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

5 นางสาวช ามะเลียง  เชาว์ธรรม - วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

- การตรวจสอบและควบคุมมลพษิ 
- สัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
- การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
นันทนาการ 

 
  2. สาขาจัดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

1 รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ - ชลธารวิทยา 
- โครงงาน (Team teaching) 

- จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Team teaching)  

2 ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ - อนามัยสิ่งแวดล้อม  
- โครงงาน (Team teaching) 

- ปฏิบัติการจลุชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Team teaching) 

3 นายปฏิวิชช์  สาระพิน - พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(Team teaching)   
- การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Team teaching)   

- มลพิษสิ่งแวดล้อม  
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สิ่งแวดล้อม (Team teaching) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

  - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
- โครงงาน (Team teaching) 

 

4 นายอนุวัตน์  แสงอ่อน - กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม  
- การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ
ส าหรับวิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลยีการบ าบดัน้ าเสีย  

- ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
- เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Team teaching)  

5 นางสาวช ามะเลียง  เชาว์
ธรรม 

- พื้นฐานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(Team teaching)  
- การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Team teaching)   
- โครงงาน (Team teaching) 

- นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Team teaching)   

 
  3. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา พบว่ารายวิชาที่มีการสอนแบบ Team teaching ส่วนใหญ่มีผล
ประเมินความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ยกเว้นรายวิชาการเตรยีมฝึกประสบการณ์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
รายวิชา โครงงาน จากผลการประเมินดังกล่าว ส่งผลท าให้ ในปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการหลักสูตรเห็น
ควรให้อาจารย์ผู้สอน ปรับเนื้อหาและกิจกรรมที่เน้นภาคปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาโจทย์งานวิจัยรว่มกับ
นักศึกษา รายละเอียดดังตาราง  
 

ที ่ รายวิชา 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Team teaching) 4.84 4.59 4.96 4.81 

2 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 4.92 4.89 - 5.00 

3 การวิเคราะห์คณุภาพน้ าและน้ าเสยี 4.75 4.99 4.52 - 

4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5.00 4.54 4.98 4.88 

5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.76 5.00 4.82 -  

6 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4.78 5.00 4.81 5.00 

7 ปฏิบัติการวเิคราะห์คณุภาพน้ าและน้ าเสยี 4.80 5.00 4.42 - 

8 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4.77 5.00 4.88 5.00 

9 การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลก - 4.69 5.00 - 

10 อนามัยสิ่งแวดล้อม - 4.69 5.00 4.94 

11 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย - 4.71 4.95 4.78 

12 ชลธารวิทยา 5.00 4.75 5.00 4.86 
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ที ่ รายวิชา 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

13 โครงงาน (Team teaching) 4.94 4.67 5.00 4.78 

14 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.96 4.95 5.00 5.00  

15 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 4.92 4.68 - 5.00 

16 มลพิษสิ่งแวดล้อม 5.00 4.76 - 5.00 

17 พิษวิทยาและการประเมินความเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อม 
(Team teaching) 

4.75 5.00 5.00 - 

18 เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 4.63 4.98 5.00 - 

19 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ (Team teaching) 4.83 5.00 5.00 - 

20 สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม (Team teaching) 4.77 5.00 5.00 - 

21 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.86 5.00 5.00 - 

22 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 4.92 4.69 - - 

23 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Team teaching)  4.96 - 5.00 4.78 

หมายเหตุ “-”  = เป็นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน ระหว่างหลักสูตรปี 2558 และหลักสูตรปี 2562 รวมถึง
ไม่มีนักศึกษาบางชั้นปี  
 
การทบทวนทวนระบบและกลไก 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาผลการด าเนินงานในด้านการก าหนดผู้สอน โดยเปรียบเทียบ
ผลประเมินความพึงพอใจเห็นว่าการสอนแบบ Team teaching ให้ผลดีในรายวิชาที่มีเนื้อหาบูรณาการหลาย
ศาสตร์ แต่ในบางรายวิชาที่มีผลการประเมินลดลงได้ให้อาจารย์ผู้สอนหาสาเหตุและด าเนินการปรับปรุงในรอบ
ปีการศึกษา 2565 
 
  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการจัดท า มคอ. 3 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ มคอ. 3 และ 4 สอดคล้องกับรายละเอียดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

 
ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
  ในรอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกในการการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรเพ่ือเป็นการตรวจ
ซ้ า (Double check) ยืนยันความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริง ดังรายละเอียดนี้ 
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  1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท า มคอ. 3 หรือ 4 เสนอกรรมการหลักสูตรเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  2. กรรมการหลักสูตรทบทวน มคอ.3 หรือ 4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร และก ากับติดตามให้การ
จัดท าแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ.3 หรือ 4 ที่ปรับแก้ไขแล้ว
ให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบ 
  4. ประธานหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อัพโหลด มคอ.3 หรือ 4 ที่แก้ไขจนเสร็จ
สมบูรณ์เข้าสู่ระบบ มคอ. ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ก่อนเปิดภาค
เรียน 
  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ 4 
  6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็น
ระยะ (กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลการสอน) ระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดใน มคอ.3 หรือ 4 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พบว่า ไมม่ีปัญหาการอัพโหลด มคอ. 3 
และ 4 เข้าสู่ระบบออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการจัดท าแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ แผนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก ากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์
ผ่านการตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอน การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนว่าได้จัดการเรียนการสอนตรงตามที่ระบุไว้ใน มอค.3 และ มคอ.4 หรือไมอ่ย่างไร ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4 
  

  การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ มีการบูรณาการพันธกจิต่าง ๆ กับการเรียนการสอนครบทุกพันธกิจ 
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เชิงคุณภาพ - นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการในระดับมากขึ้นไป 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมน าเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 

 

   การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  
   จากผลการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 คณะ
กรมการหลักสูตร ได้พิจารณาข้อมูลแล้ว พบว่า สถานการณ์โควิดส่งผลท าให้นักศึกษาขาดทักษะปฏิบัติการ
และการท างานร่วมกัน เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ในปีการศึกษา 2564 คณะกรมการหลักสูตร เห็น
ควรให้มีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับรายวิชาที่มีการเรียนภาคปฏิบัติ  
   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการก าหนดแผนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และติดตามการด าเนินการผ่านการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและมีการประเมินผลการบูรณาการเพ่ือน าไปปรับปรุง
แผนการบูรณาการในรอบปีการศึกษาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2564 มีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   

ที ่ รายวิชา 
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอน 

การบริการ
วิชาการ 

งานวิจัย 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ✓   

2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับ
งานด้านสิ่งแวดล้อม  ✓ ✓ 

  

3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ✓ ✓ 
4 โครงงาน   ✓  

5 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม     ✓ 
 
    
   1. บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
    รายวิชา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4261101) 
    1) การบูรณาการรายวิชา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4261101) กับโครงการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์
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อนุวัตน์ แสงอ่อน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร 
    2) วัตถุประสงค์ในการบูรณาการ คือ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แมลงน้ า และคุณภาพอากาศ) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียนมา
ถ่ายทอด และออกแบบกิจกรรมภาคปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร  
    3) การวัดและประเมินผลนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลโครงการ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมระหว่างจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา  
    4) ผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน พบว่า จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษามีความภูมิใจและกระตือรืนร้น สามารถสื่อสารและช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้
ร่วมโครงการได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้อยู่ในเกณฑ์ดี  
     
    รายวิชา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4261101) 
    1) การบูรณาการรายวิชา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4261101) กับโครงการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นพ่ีเลี้ยงและถ่ายทอดความรู้เรื่องการส ารวจคุณภาพน้ าให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์  
    2) วัตถุประสงค์ในการบูรณาการ คือ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  มีความรู้ ความ
เขา้ใจ เรื่อง การเก็บตัวอย่างน้ าในภาคสนามและการตรวจวัดคุณภาพน้ า  
    3) การวัดและประเมินผลนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน มีการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างจัดกิจกรรมลงพื้นทีใ่นภาคสนาม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา  
    4) ผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน พบว่า จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษามีความภูมิใจและกระตือรืนร้น สามารถสื่อสาร ในค าแนะน า และช่วยเป็นพี่
เลี้ยงให้กับครูและนักเรียน จนน ามาซึ่งรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการน าเสนอผลงานวิจัย โครงการสร้าง
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการด า เนินการของ GLOBE ประจ าปี 2564 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     
   2. บูรณาการกับงานวิจัย 
   รายวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม (4263707) และ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (4004802)    
    1) การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและจัดท าแผนที่พ้ืนที่เปราะบางต่อการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตร จังหวัด
นครสวรรค์ เข้ากับรายวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม (4263707) และ รายวิชา 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4004802) อาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน ได้พัฒนาหัวข้อ Mini-
Project ร่วมกับนักศึกษาและพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่  
     1.1 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท หัวข้อ Mini-Project  เรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ Google Earth Pro ในการจัดเก็บข้อมูลระบบบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดชัยนาท” โดยมี นางสาวธัญวรัตน์ ต้นแทน เจ้าพนักงานตรวจโรงงานช านาญงาน เป็นผู้ดูแลระหว่าง
ฝึกงานและท า Mini-Project 
     1.2 โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ หัวข้อ Mini-Project เรื่อง “การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ เพ่ือการชลประทานในช่วงฤดูแล้ง” โดยมี นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย 
หัวหน้าวิศกรรมชลประทานช านาญการ เป็นผู้ดูแลระหว่างฝึกงาน และท า Mini-Project 
     1.3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ Mini-
Project เรื่อง “การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของหมู่ไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก” โดยมี 
นางสาวณัฐฐินันท์ อุดมกีรติกุล ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ เป็นผู้ดูแลระหว่างฝึกงานและท า Mini-Project  
    2) วัตถุประสงค์ในการบูรณาการ คือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้งานโปรแกรม google earth pro และแอป
พลิเคชัน Handy GPS รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    3) การวัดและประเมินผลนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีการวัดและประเมินผลการบูรณาการกับงานวิจัย รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมร่วมกับพ่ี
เลี้ยงของแต่ละสถานประกอบการ ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา  
    4) ผลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการเรียนการสอน พบว่า จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา นักศึกษามีความกระตือรืนร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ สามารถน าเสนอและเขียน
รายงานวิจัยในรูปปแบบ Mini-Project ได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้อยู่ในเกณฑ์ดี จน
น ามาซึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 การประกวดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (ประจ าปี พ.ศ.2565)  
  
   รายวิชา โครงงาน (4264902) 
    1) การบูรณาการรายวิชา โครงงาน (4264902) อาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ปฏิวิชช์ 
สาระพิน, รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ, ผศ. ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ, อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม ได้น านักศึกษา 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการในรูปแบบการน าเสนอออนไลน์ ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปี 2564 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และได้น านักศึกษาอีก จ านวน 2 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการใน
รูปแบบการน าเสนอออนไลน์ ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 (EENET2021) และ 
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 ระหว่าง วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 
2564 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    2) วัตถุประสงค์ในการบูรณาการ คือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
    3) การวัดและประเมินผลนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลการบูรณาการกับงานวิจัย รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของ
นักศึกษาแต่ละคน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา  
    4) ผลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการเรียนการสอน พบว่า จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา นักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถน าเสนอและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้อยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลท าให้นักศึกษา1 คน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย (แบบออนไลน์) กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 (ส่วนภูมิภาค) วัน
จันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ า คลอโรฟิลล์ เอ และความหลากหลายของแมลงน้ า
ในนาข้าวเคมี จังหวัดนครสวรรค์.” ยังไปรับการตีพิมพ์ลงในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 143-155. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
   3. บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    1 ) การบูรณาการรายวิชา กฎหมายและนโยบายสิ่ งแวดล้อมกับการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  อาจารย์ผู้สอนคือ อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน  ได้บูรณาการความรู้ ความรู้กฎหมายจารีต ประเพณี 
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    2) วัตถุประสงค์ในการบูรณาการ คือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายจารีต ประเพณี กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
     3) การวัดและประเมินผลนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการจัดท ารายงาน รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างจัดกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา   
    4) ผลการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน พบว่า จากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษามีความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการตั้งค าถามถึง
ความแตกต่างระหว่างประเพณีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของคนในแต่ละภูมิภาค และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชานี้อยู่ในเกณฑ์ดี     
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   หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนโดยพิจารณา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่มีการบูรณาการ พบว่าทุกรายวิชามีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก (รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้คะแนนความพึงพอใจ 5.00 คะแนน และรายวิชา 
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนความพึงพอใจ 5.00 คะแนน) และมีนักศึกษา 2 คน ได้แก่ 
นางสาวจิรภัทร ดิษผล, พัชรวิชญ์ เงินบ ารุงได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 22(1):  (TCI กลุ่ม 2)   เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ า คลอโรฟิลล์ เอ และความหลากหลายของแมลงน้ าในนาข้าวเคมี จังหวัด
นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกจ านวน 3 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 การประกวด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย 
(ประจ าปี พ.ศ.2565)  
   แต่เมื่อทบทวนระบบและกลไกแล้ว หลักสูตรเห็นว่าควรปรับเพ่ิมรายวิชาอ่ืน ๆ เนื่องจากใน
รอบปีการศึกษา 2565 จะมีจ านวนรายวิชาปฏิบัติการลดลง ดังนั้นในการน ากระบวนการบูรณาพันธกิจต่างๆ 
กับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ควรเน้นการเชื่อมโยงความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพราะรายวิชาที่มีการบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ มีคะแนนความพึงพอใจจากผู้เรียนค่อนข้างสูง    
 
4.3 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับ มคอ 2 

เชิงคุณภาพ มีการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับ มคอ 2 

 
 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มีการปรับระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยในการด าเนินงานปี 2564 มีการประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องตาม มคอ. 2 และการ
ประเมินผู้ เรียนที่เป็นลักษณะของการประเมินเพ่ือให้ผู้ เรียนน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
(assessment for learning) รวมทั้งการประเมินผลจากตัวนักศึกษาเอง เพ่ือนร่วมชั้นเรียนน าร่องในรายวิชา
การสัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม รายวิชาโครงงาน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดี ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงพิจารณาน าไปใช้ขยายผลในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้มีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
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    1. คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ซึ่งมีการก าหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน ในประเด็น
หลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเกณฑ์ และเครื่องมือการประเมิน สัดส่วนน้ าหนักคะแนน ให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และปรับแก้ไขก่อนน าไปใช้
กับนักศึกษา โดยก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่เป็นลักษณะของการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียน (assessment for learning) รวมทั้งการประเมินผลจากตัวนักศึกษาเอง เพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน ทั้งนี้การก าหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบัณฑิตที่คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการติดตามผลในทุกปีการศึกษา 
    3. คณะกรรมการหลักสูตรชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรทราบถึงผลการเรียนรู้ สัดส่วน
น้ าหนักคะแนน วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด โดย
ก าหนดให้มีการประเมินการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และมีการประเมินผลและเสนอแนะเชิงบวกเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการประชุม
ชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
    4. คณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนว่าสอดคล้องกับที่
หลักสูตรก าหนดหรือไม่แล้วแจ้งอาจารย์ผู้สอนหากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือในรายละเอียดหลักสูตร 
   5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณาการรายงานผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรู้ประจ าภาคการศึกษาแล้ว หลักสูตรได้ด าเนินการน าผลส่งต่อ
กรรมการวิชาการระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติและประกาศผลต่อไป  
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
   ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 มีดังนี ้
     1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณาแนวการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าผลไปพัฒนาการ
เรียนรู้ระหว่างเรียน ดังนี้ 
       -  รายวิชาภาคทฤษฎี ก าหนดการประเมินผลลัพธ์การการทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้ง รวมทั้ง
การประเมินผลด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย โดยเน้นให้ครอบคลุมประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้
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ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนทราบผลการประเมิน รวมทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้ทราบจุดเด่น จุดด้อย
ของนักศึกษาแต่ละคน ส าหรับชิ้นงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาท าจะมีการก าหนดให้นักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าในช่วงก่อน และระหว่างการด าเนินการ โดยอาจารย์ประเมินผลและชี้แจงนักศึกษาทุก
ครัง้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผลการเรียนรู้ต่อไปประเมินผลนอกจากการประเมินจากอาจารย์แล้ว ยังมี
การประเมินผลจากตัวนักศึกษาเอง และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการประเมินตนเองและเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ 
       - รายวิชาปฏิบัติการ ก าหนดให้นักศึกษามีการรายงานผลและอาจารย์ประเมินผลโดยชี้แจง
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้กับนักศึกษาทุกครั้งที่ท าปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาน าผลการประเมินไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติการครั้งต่อไป และมีการให้ผู้เรียนวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินการปฏิบัติการในแต่ละครั้ง 
ท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของการปฏิบัติงานได้ 
     2. คณะกรรมการหลักสูตรบันทึกข้อความชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรทราบถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการอยู่เช่น สัดส่วนน้ าหนักคะแนน วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือใช้
ประกอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) โดยในปีการศึกษา 2564 มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรได้ชี้แจงแนวทาง และท าความเข้าใจในการประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณาการรายงานผลการประเมิน
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ต่อไป พบว่าทุกรายวิชามีการก าหนดผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตรและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการเรี ยนรู้ประจ าภาคการศึกษาแล้ว 
หลักสูตรได้ด าเนินการน าผลส่งต่อกรรมการวิชาการระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติและ
ประกาศผลต่อไป    
 
การทบทวนระบบและกลไก 
     จากผลการด าเนินการหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไก โดยเห็นว่ามีการประเมินผล
ผู้เรียนสอดคล้องตาม มคอ. 2 และการประเมินผู้เรียนที่เป็นลักษณะของการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียน (assessment for learning) รวมทั้งการประเมินผลจากตัวนักศึกษาเอง เพ่ือน
ร่วมชั้นเรียนในบางรายวิชา การสัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม โครงงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดี และเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และประเมินผล  
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  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาสอดคล้องกับผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับผลการประเมิน 

ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
   1) มีคณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรก่อนอนุมัติผลการ
เรียน 
   2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ว่าสอดคล้องกับในรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ 
กรณีไม่สอดคล้องเกิดจากปัญหาใด เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าไปปรับปรุงแก้ไข 
   3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาข้อสอบที่ใช้ประเมินผลตามเนื้อหาและการกระจาย
ความรับผิดชอบ (curriculum mapping)  
   4) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท าทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
   โดยผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 มีดังนี ้
   1) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนที่แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2564 แล้ว ไม่พบรายวิชาที่มีความผิดปกติในการประเมินผล และได้รับการพิจารณาอนุมัติตาม
ก าหนดเวลาทุกรายวิชา 
   2) คณะกรรมการหลักสูตร ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ประจ า
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่าทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดของรายวิชา 
   3) คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการพิจารณาข้อสอบปลายภาคของรายวิชาที่สอนโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา 
   5) คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการประเมิน
ด้วยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ านวน 14 รายวิชา จาก
ทั้งหมด 34 รายวิชา พบว่าการประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับผลการทวนสอบทุกรายวิชา (เพ่ิมรายละเอียด
รายวิชาที่ทวนสอบ) 
   จากผลการด าเนินการหลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการดังนี้ 
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   ในปีการศึกษา 2564 พบว่า หลักสูตรวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 หลักสูตรจึงปรับรูปแบบมาเป็นการสัมภาษณ์/
ตอบค าถาม ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
    

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการจัดท า มคอ 5 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดภาค
เรียน 

เชิงคุณภาพ มีการจัดท า มคอ 5 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดภาคเรียน 

 

   คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดเป้าหมายในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ของหลักสูตรไว้ว่าจะต้องด าเนินการจัดส่งครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วันนับจาก
วันสิ้นสุดภาคเรียน โดยคณะกรรมการหลักสูตรการก ากับติดตามผ่านทางสารสนเทศของระบบออนไลน์  และ
ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ตามก าหนดผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่องจากอยู่ในช่วงของ
สถานการณ์ระบาดโควิด-19 การระบาด และมีการท างานในลักษณะ work from home 
   เมื่ออาจารย์ผู้สอนจัดส่ง มคอ. 5 และ 6 แล้ว จากนั้นที่ประชุมกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกัน
พิจารณา มคอ. 5 และ 6 ว่าสอดคล้องและเป็นไปตามที่แจ้งไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุผลจ าเป็นอะไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในรอบปีการศึกษาถัดไป 
   เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาคณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี  1 พฤษภาคม 2564  
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการ พัฒนาหลักสูตร 
สัมฤทธิบัตร (หลักสตูรระยะสั้น) มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  

✓  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564 
  - ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสูตรและผลการพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่างเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี  23 กันยายน 2564  
   - ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสูตรและผลการพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) ก่อนปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี  6 ตุลาคม 2564  
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)  
มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100  
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  15 ธันวาคม 2564 
  - ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสูตรและผลการพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่างเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี  23 มีนาคม 2565  
   - ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสตูรและผลการพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร(หลักสตูรระยะสั้น) ก่อนปิดภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

✓  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ 
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษา 
1/2564 จ านวน 20 รายวิชา (ภายในวันท่ี 26 
มิ.ย. 2564 ) และ 2/2564 จ านวน 17 รายวิชา 
(ภายในวันท่ี 20 พ.ย. 2564) 

✓  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ  มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา 1/2564 จ านวน 20 รายวิชา 
(ภายในวันท่ี 11 ธ.ค. 2564) และ ภาคการศึกษา 
2/2564 จ านวน 17 รายวิชา (ภายในวันท่ี 30 
เม.ย. 2564)  

✓  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

มีการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ   มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2564 

✓  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

มีจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบทั้งสิ้น 11 รายวิชา 
จากท้ังหมด 37 รายวิชาในปีการศกึษา 2564 คิด
เป็นร้อยละ 30 

✓  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงที่ก าหนดไว้
ครบถ้วน 

✓  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-ไม่มี- -  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ า
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 

✓  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสตูรไม่มีบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท่ีมตี่อ
หลักสตูร จ านวน 8 คน มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.71 คะแนน จากระดับ
คะแนนเตม็ 5.00 

✓  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ จากบณัฑิตที่มีงานท า
จ านวน 15 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ผล
การส ารวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

✓ - 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้  10 ตัวบ่งช้ี  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5  5 ตัวบ่งช้ี  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน  10 ตัวบ่งช้ี  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  100  

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

- - - - - - 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

- - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ปีการศึกษา 1/2564 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา 
ผลการ

ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

1 4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.81 มคอ. 5 

2 4263402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.88 มคอ. 5 

3 4264105 อนามัยสิ่งแวดล้อม 4.94 มคอ. 5  

4 4264408 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 4.78 มคอ. 5 

5 4264717 ชลธารวิทยา 4.86 มคอ. 5 

6 4264902 โครงงาน 4.78 มคอ. 5 

7 0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 4.74 มคอ. 5 

8 0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต 4.28 มคอ. 5 

9 0030401 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.73 มคอ. 5 

10 0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 4.77 มคอ. 5 

11 0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.78 มคอ. 5 

12 
 

4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

5.00 มคอ. 5 
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ปีการศึกษา 2/2564 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา 
ผลการ

ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

1 4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5.00 มคอ. 5 

2 0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต 4.64 มคอ. 5 

3 0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค 4.73 มคอ. 5 

4 0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ 4.52 มคอ. 5 

5 0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและ
เชิงธุรกิจ 

4.77 มคอ. 5 

6 0080104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4.77 มคอ. 5 

7 4222301 เคมีอินทรีย์ 1 5.00 มคอ. 5 

8 4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 4.83 มคอ. 5 

9 4261702 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 4.86 มคอ. 5 

10 4261901 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

4.86 มคอ. 5 

11 4262704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.00 มคอ. 5 

12 4263103 มลพิษสิ่งแวดล้อม 5.00 มคอ. 5 

13 4263603 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 5.00 มคอ. 5 

14 4263706 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 5.00 มคอ. 5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 อาจารย์ทุกคนมีผลการประเมินโดยผู้เรียน สูงกว่า 4.00 คะแนน 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ไม่มี - - ไม่มี - 

ความรู้ นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกันมาก 

เน้นการเรียนเป็นทีมโดยจัดให้
เด็กเก่งกับเด็กอ่อนอยู่ร่วมกัน 
โดยน าข้อมูลผลการเรียนในปี
การศึกษา 2563 มาใช้
ประกอบ 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษายังขาดทักษะในการน า
ข้อมูลทางทฤษฎี มาตอบผลของ
ภาคปฏิบัติได้ 

เพ่ิมรูปแบบการบูรณาการ
เรียนรู้ร่วมกับการท างาน (WIL) 
และการเรียนรู้จากการลง
ปฎิบัติภาคสนาม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่าง
ชั้นปียังไม่ดีเท่าที่ควร 

จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สร้างความสนิทสนมระหว่างชั้น
ปี เช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน  
กิจกรรมบายเนียร์ และ
กิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ า 
แม้จะแก้ไขแล้วในปีการศึกษา 
2564 

 

- อาจารย์ผู้สอนปูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์บางส่วนที่
เกี่ยวข้องก่อนการเรียนเพ่ิมข้ึน
ก่อนเข้าสู่บทเรียน 

- หลักสูตรเพิ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรม
ในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี □ ไม่มี ☑ 

จ านวนอาจารย์ใหม่ 0 คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 โดยมกีิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ในภาพรวม ดังตาราง ทั้งนี้รายละเอียดเพ่ิมเตมิอยู่ในตาราง
แผนพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม รายชื่อ 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

-  อบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE)  

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน 
อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม 

น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไป ใ ช้ ในกา รพัฒนา
หลักสู ตรสหกิจศึ กษาและการจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

- อบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
(Backward Curriculum Design) 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน 

น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไป ใ ช้ ในการพัฒนา
หลักสูตร 

- อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ.2564 ในที่ 18 มีนาคม 2565  
โครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ 
พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563" แบบออนไลน์ ใน
วันท่ี 29 กันยายน 2564 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน   
 

พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ 

- อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรชุมชนด้าน
การจัดการขยะ รุ่นที่ 2 วันท่ี 9-12พฤษภาคม 
2565  

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน 

พัฒนาด้านการบริการวิชาการ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การใช้น้ าในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคนิคการจัดการน้ าแบบเปียกสลับแห้ง 
(AWD)”  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง 14 
กันยายน 2564 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน 

พัฒนาด้านการวิจัย  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม รายชื่อ 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

- อบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ”  วันที่ 29 
ตุลาคม 2564  
- สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไทยด้วย.. 
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Carbon Footprint of 
Circular Economy Product : CE-CFP) 
ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
 

พัฒนาด้านวิชาชีพและงานวิจัย  

- อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ รุ่นที่ 2/2564 วันท่ี 01-05/11/2564   
- อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ
ทางน้ า  วันท่ี 02-05/09/2564   
- อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาล วันท่ี 21/08/2564 
-  Big Step Forward with ArcGIS Pro – 
Bringing your Desktop GIS to the Cloud 
วันท่ี 27/04/2565  
- หลักสูตร AI for GI เรื่อง "การเรียนรู้ของ
เครื่องในการแก้ปัญหาทางภูมิสารสนเทศ 
( Machine Learning for Geoinformatics 
Solution)" วันท่ี 20-22/12/2564  
- หลักสูตร AI for GI เรื่อง "การเขียนโปรแกรม
ภ า ษ า  Python เ บื้ อ ง ต้ น  ( Basic Python 
Programming)" วันท่ี 26-28/11/2564 

อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน พัฒนาด้านวิชาชีพและงานวิจัย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills 
นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศก.) 
ระหว่างวันท่ี 17,18,21,31 มกราคม และ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 

อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม พัฒนาด้านกิจการนักศึกษา 

- งานประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. ครั้งท่ี 17 
(NAC2022) หัวข้อ ส่องความก้าวหน้าสู่ CE 
ผ่านการประเมิน Circular Performance 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 ออนไลน์ 

อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน   พัฒนาด้านวิจัย 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอรวมทั้งครุภัณฑ์
บางส่วนที่มีอยู่ เสียหาย
จากอายุการใช้งาน 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการสร้างความช านาญ 

ในการใช้เครื่องมือให้แก่นักศึกษา 

- จัดงบประมาณในการ
ซ่อมแซม 
- สร้างเครือข่ายและศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายนอก 
- เสนอปัญหาแก่ผู้บริหาร  

 
5.1 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนนขึ้น
ไป 

 
ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้ทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วพบว่า ในรอบปีการศึกษา 2564 ซึ่งคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ 
2564 และ 2565 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 เนื่องจากงบประมาณ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลดลง หลักสูตรจึงมีการปรับปรุงระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยเพ่ิมช่องทางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน ผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการจัดหาโดยงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรโดยตรงเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
งบประมาณโครงการวิจัย หรืองบประมาณโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาประกอบการวิเคราะห์ 
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  2. หัวหน้าสาขาวิชาน าข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเสนอต่อคณะเพ่ือ
รับการจัดสรรงบประมาณ 
  3. คณะจัดท างบประมาณตามที่สาขาวิชาเสนอ เพ่ือรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  4. คณะจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้แก่สาขาวิชา 
  5. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามท่ีเสนอขอ 
  6. ในปีงบประมาณ 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการท างาน (WIL)  
  นอกจากนี้อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน และอาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวนเงิน 65,000 บาท เรื่อง “การ
พัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องศาสตร์พระราชา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ศตวรรษที่ 21 : ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาง
พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และ
ได้รับทุนวิจัยจากคณะฯ จ านวน 1 ทุน คือ อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บ าบัดบีโอดีของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่งทั่วไปกับแบบเอสบีอาร์โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
กรณีน้ าเสียชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวนเงิน 25,000 บาท เพ่ือให้สามารถน าวัสดุอุปกรณ์ในการวิจัย 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และบริการวิชาการมาเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนด้วย 
  7. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนในรอบปีงบประมาณ
ถัดไป 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
  1. คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลักสูตร ดัง
ตาราง 

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เตาย่อยตัวอย่างซีโอด ี ✓ 
     

2. เครื่องท าน้ ากลั่น ✓ 
     

3. ตู้บ่มบีโอดี ✓ 
     

4. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน  ✓     

5. เครื่องวัดพีเอช  ✓ 
    

6. ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า   ✓ 
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รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

7. อ่างควบคุมอุณหภูมิ   ✓ 
   

8. เครื่องทดสอบการตกตะกอนน้ า   ✓ 
   

9. เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (High Volume)      ✓ 

10. อากาศยานไร้คนขับ      ✓ 

11. เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน      ✓ 

12. เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์      ✓ 

13. เครื่องวัดค่าการสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า      ✓ 

14. เครื่องวัดเสียง      ✓ 

15. เครื่องปัน่เหวี่ยงตกตะกอน      ✓ 
   
  2. ด้วยในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนลดลง อาจารย์ที่ได้รับทุนบริการวิชาการ (ภายนอก) และทุนวิจัย ได้น างบประมาณบางส่วนที่ได้
รับมาใช้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของตนหรือในรายวิชาโครงงาน 
  3. กรรมการหลักสูตรด าเนินการจัดหาได้ครบทุกรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมา และ
ได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรพบว่ามีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้คะแนน 4.10 คะแนน เป็น 4.20 คะแนน ในปี
การศึกษา 2564 
 
การประเมินหรือทบทวนระบบและกลไก  
 คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมทบทวนระบบ/กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2564 โดยน าผลการด าเนินการมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนผลงานของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเกิดจากการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี  
 ผลการด าเนินการ การผลิตผลงานของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 10 ผลงาน คือ  
 1. Netpae, T., Suckley, S. (2020). Comparison of three culture media for one-step and 
two-step bioleaching of nickel and cadmium from spent Ni-Cd batteries by Aspergillus niger. 
Advances in Environmental Technology. 3: 167-172. (Scopus) 
 2. ปฏิวิชช์ สาระพิน, ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ และฤทัยรัตน์ โพธิ. (2564). ลายเซ็นเชิง
คลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรั ล
ภาคพ้ืนดิน. วารสารแก่นเกษตร, 49(1) : 64-75. (TCI กลุ่ม 1)   
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 3. อนุวัตน์ แสงอ่อน. (2565). มลพิษทางอากาศและการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในประเทศไทย. PSRU Journal of Science and Technology, 7(1): 55-70. (TCI กลุ่ม 2)   
 4.  สุวรรณี ยุคันธร ทัดติยา บุญมี  และช ามะลียง  เชาว์ธรรม. (2564). ประสิทธิภาพของน้ าหมัก
ชีวภาพจากของเสียในชุมชนที่มีต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของมะลิลา. การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13  (EENET2021) และ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 
CRCI 2021. 316-321.   
 5. ทัดติยา บุญมี สุวรรณี ยุคันธร และช ามะเลียง เชาว์ธรรม. (2564).  ประสิทธิภาพของน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือการปลูกต้นพุด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13  (EENET2021) และ 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021. 322-330.   
 6. นักศึกษา ชมรม Freedom ไดร้ับรางวัลระดับทองแดง จากผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม)  
 7. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นายชยุติมันต์ เจริญมายุ และนายณัฐพล แสนสี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้ Google Earth Pro ในการจัดเก็บข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชัยนาท” ในการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2565 
 8. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นางสาวเมธาวี สาตร์แก้ว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ เพ่ือการชลประทานในช่วงฤดูแล้ง” ในการประกวดแข่งขัน
ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2565 

9. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นายอาทิตย์ พวงสมบัติ, นางสาววัลภาภรณ์ แก่นเขียว และนางสาวพีรดา พิม
พวง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาระดับปริญาตรี กับการเรียนรู้ในเรื่องของ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ 
อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานสัมมนา NU-Logistics, 
the 1st Decade and Next เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 10.  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นายจิรภัทร ดิษผล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย กลุ่ม 2 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 (ส่วนภูมิภาค) วันจันทร์ที่ 23 
สิงหาคม 2564 และผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 22(1):  143-155. (TCI กลุ่ม 2)   เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ า คลอโรฟิลล์ เอ และความหลากหลายของแมลงน้ าในนาข้าวเคมี จังหวัด
นครสวรรค ์
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เป้าหมายเชิงค ุณภาพ: อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนนขึ้นไป 
 1. อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนนขึ้นไป ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.20 (เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563) 
 2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานวิจัยจากการด าเนินงานวิจัยที่เกิดจากการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส่งผลให้มีผลงานทาง
วิชาการคิดเป็นร้อยละ 28 
 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย รายละเอียด 

เชิงปริมาณ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขครบทุกประเด็นที่ผ่านการพิจารณาโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนนขึ้น
ไป 

 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 1. คณะกรรมการหลักสูตรส ารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
 2. คณะกรรมการหลักสูตรจัดท างบประมาณตามข้อมูลความต้องการ 
 3. คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือแก้ปัญหากรณี
ไม่สามารถจัดงบประมาณตามความต้องการได้ทั้งหมด 
 4. คณะกรรมการหลักสูตรประเมินผลการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6. คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ      
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ทุกประเด็นความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามีค่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
(มากกว่า 4.00 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
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ปีการศึกษา 
ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ์ หนังสือเฉพาะทาง รวม 

2561 4.14 4.00 4.01 4.06 4.05 

2562 4.17 4.12 4.10 4.06 4.11 

2563 4.40 4.40  4.00 4.00 4.20 

2564 4.43 4.42 4.10 4.00 4.24 

   
 คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนผลการด าเนินการด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปี
การศึกษา 2564 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้ (มากกว่า 4.00 คะแนน) และเพ่ิมข้ึนทุกด้าน ยกเว้นเรื่องหนังสือเฉพาะทางและ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเท่าเดิม สาเหตุอาจเป็นเพราะในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์การเรียนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการปิดบริการของส านัก
วิทยบริการ  
  นอกจากนี้ คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ออนไลน์ 
โดยเฉพาะในรายวิชาทฤษฎี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากผลกระทบจาก
วิกฤติการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมหาวิทยาลัยมีระบบรองรับ ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้แก่ 
Google Meet และ Google Classroom จึงท าให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ควรจัดท าแผนทุกกิจกรรม 
เช่น แผนอัตราก าลัง 
แผนพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ ให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

แผนของหลักสูตรปัจจุบันส่วนใหญ่
อ้างอิงจากแผนคณะและแผน
มหาวิทยาลัยจึงยังขาดความชัดเจนใน
ส่วนของหลักสูตรเอง 

ประชุมจัดท าแผนทุกกิจกรรม
ของหลักสูตรใหม่โดยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยตรงจากของหลักสูตร 

ควรมีมาตรการดูแลเพื่อให้
นักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตาม
แผน 

ปัญหาจ านวนนักศึกษาหายไปจาก
หลักสูตรส่วนใหญ่เกิดจากนักเรียน
ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนแต่ไม่มา
เรียนจริง 

ปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา โดยเฉพาะในขั้นตอน
การสอบสัมภาษณ์ท่ีจะสร้าง
ทัศนคติในการเรียนแก่นักเรียน 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ควรเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรยังไม่เข้าใจ
วิธีการเขียนรายงาน มคอ.7 ที่ถูกต้อง
ตรงกัน 

ปรับปรุงวิธีการเขียนรายงาน
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ประเมิน 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ (วันที่ 15 มิถุนายน 2564) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. นั กศึ กษายั ง ข าดความ เข้ า ใ จ เ กี่ ย วกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
2. หลักสูตรควรส่งเสริมคุณลักษณะในการกล้า
แสดงออก การกล้าซักถามข้อสงสัยจากอาจารย์
ผู้สอน และความกระตือรือร้นในการเรียน 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของ
การสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงสร้างและ
รายละเอียดของหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 
 
2. หลักสูตรยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ใน เรื่ องความเป็นผู้ น า  ความกล้ า
แสดงออกให้แก่นักศึกษาน้อยหรือยังไม่ครอบคลุม
นักศึกษาทุกคน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ส าคัญของหลักสูตรให้นักศึกษา
ใหม่ทราบ 
2. เพ่ิมเติมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้แก่บัณฑิต โดยมีการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ งต่อ ๆ 
ไป 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. ควรสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

1. การใช้แบบสอบถามมีปัญหา เนื่องจากบางครั้ง
ผู้ใช้บัณฑิตอาจไม่เข้าใจข้อความในแบบสอบถาม
และไม่สามารถสอบถามโดยตรงที่หลักสูตรได้ 
ส่งผลให้อาจตอบแบบสอบถามไม่ตรงข้อเท็จจริง 
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2. ควรมีกลยุทธ์/มาตรการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
บัณฑิต 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาอาจไม่ได้ก ากับติดตามบัณฑิต
ทุกคนท าให้ขาดการติดต่อ จึงไม่ทราบจะติดต่อ
บัณฑิตหรือผู้ใช้บัณฑิตได้ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ได้ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงแทนการให้ตอบแบบสอบถามในกรณีท่ีเป็นไปได้ 
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามนักศึกษาหลังจบการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือไม่ให้ขาดการติดต่อ 

 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต, รายวิชาแกน, รายวิชาเลือกฯ) 
 -ไม่มี- 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 -ไมมี่- 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
 ควรมีมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : นายปฏิวิชช์ สาระพิน 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน :  4 กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์   โพธิ 
 

ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : นายอนุวัตน์   แสงอ่อน 
 

ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : นางสาวช ามะเลียง   เชาวธ์รรม 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 
 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์   โพธิ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
 

ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 
 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : 4 กรกฎาคม 2565 


