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รายงานวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 



คํานาํ 

 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของ

ตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริม สนับสนุนการ

จัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 

 สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร  บทนํา  ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ระดับหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับ

ตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 2558  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม  

2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ย

คะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรใน

การขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงชี้ไมสามารถบรรลุผล

ในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 

      นายพะเยาว  ยงศิริวทิย 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

         25 กรกฎาคม 2559 



สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

 

คํานํา   

สารบัญ  

บทที่ 1  บทนํา 1 

บทที่ 2 รายงานผลการดําเนนิงาน 8 

บทที่ 3 สรุปผลการดาํเนินงาน 88 

ภาคผนวก 94 
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บทท่ี 1   

บทนํา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมี

การปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และ

อาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาฟสิกสซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดาน

บริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกสมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัด

โครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและ

ใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจดั

กิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝก

ประสบการณตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมี

ชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนน

การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรู

และทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่ง

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรแก

โรงเรียนและกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 1 อบรงเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี 

ชวีวิทยาฯ คณติศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเทคโนโลยียางและพอลิเมอร) ซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษา

นําความรูที่ไดเรียนมาถายทอดความรูใหกับนักเรียนโรงเรียนระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรูในเรื่องปฏิบัติการดาราศาสตร ซึ่งเปนเรื่องที่ยากในการเขาใจ 

สามารถเขาใจไดงาย 

  ดานหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการ

สอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยาง

งานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสให

นักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกีย่วกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาฟสิกส 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science in Physics 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ(ฟสิกส) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (ฟสิกส) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of  Science (Physics) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Physics) 

1.1.3 วิชาเอกฟสิกส 

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

- ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

          เปดสอนภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 

 ไดพจิารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวนัที ่27 มกราคม  2555 

  ไดรับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ครู-อาจารย เจาหนาที่ดานรังสีในโรงพยาบาลนักอุตุนิยมวิทยา 

นักวิชาการพนักงานบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร ธุรกิจสวนตัว ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

อุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
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1.2 จํานวนนักศึกษา  
 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลกัสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)  

ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

รุน 1 (1/2555) 25 25 25 25 

รุน 2 (1/2556)  13 13 13 

รุน 3 (1/2557)   16 16 

รุน 4 (1/2558)    21 

 

1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 

มคอ 2 คุณวุฒิ/

วิชาเอก 

ปจจุบัน คุณวุฒ/ิ

วิชาเอก 

วันที่

อนุมัต ิ

1. นายพะเยาว ยงศิรวิิทย วท.ม.ธรณี

ฟสิกส 

วท.บ.ฟสิกส 

1. นายพะเยาว ยงศิริวทิย วท.ม.ธรณี

ฟสิกส 

วท.บ.ฟสิกส 

วันที่ 11 

กันยายน 

2558 

2. นายบรรจง ทองสราง วท.ม.ฟสิกส 

กศ.บ.ฟสิกส 

2. ผศ.วัฒนา เดชนะ วท.ม.ฟสิกส 

กศ.บ.ฟสิกส 

3. นายชาญยุทธ  

ฟองสุวรรณ 

วท.ม.ฟสิกส 

กศ.บ.

วิทยาศาสตร-

ฟสิกส 

3. ดร.ธนพงศ พันธุทอง ปร.ด.ฟสิกส 

วท.ม.ฟสิกส 

วท.บ.ฟสิกส 

4. นายศราวุฒิ ชูโลก วท.ม.ฟสิกส 

ค.บ.ฟสิกส 

นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ วท.ม.ฟสิกส 

กศ.บ.

วิทยาศาสตร-

ฟสิกส 

5. นางสาวมูรณ ีดาโอะ วท.ม.ฟสิกส 

วท.บ.ฟสิกส 

6. นางสาวมูรณี ดาโอะ วท.ม.ฟสิกส 

วท.บ.ฟสิกส 
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1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

1. ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. นายบรรจง ทองสราง 

3. นายศักดิ์ชาย คงนคร 

4. นายศราวุฒิ ชูโลก 

5. นางสาวนวรัตน สีตพงษ 

6. นางสาวพิชญพไิล ขุนพรรณราย 

 

2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปท่ีผานมา(ปการศึกษา 2557) 
 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 4.06 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3 1.67 นอย 

4. อาจารย 3 2.96 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

4 2.50 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 1 นอย 

รวม 14 2.54 ปานกลาง 

 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 

 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมตามองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปที่ผานมา 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับ

ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 2.54) ซึ่งสามารถสรุปผลภาพรวมไดดังนี้ 

  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส  สามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดตามเกณฑการประเมินทั้ง 4 เกณฑ โดยมีอาจารยประจํา
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หลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ทาน ระดับปริญญาโท จํานวน 4 ทาน และมีตําแหนงทาง

วิชาการจํานวน 1 ทาน มีการปรับปรุงหลักสูตรภายในกรอบระยะเวลาที ่กําหนด และสามารถ

ดําเนินการตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดครบถวน

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จึงเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

  องคประกอบที่ 2บัณฑิต:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555  ปจจุบันมีนักศึกษาเพียง 3 ชั้นป  ทําใหยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตร แตจากการประเมินของคณะกรรมการ มีนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องสําเร็จการศึกษา ทําใหการ

ดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 4.06 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีระบบ

และกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน และการพัฒนานักศึกษา และ

สามารถนําระบบและกลไกดังกลาวไปดําเนินการและประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนตางๆ ของ

ระบบได นอกจากนี ้ในสาขาวิชายังมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงซึ่งสะทอนความพึงพอใจตอ

หลักสูตรของผูเรียน หลักสูตรประเมินผลการดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 2.33  ซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้จากการประชุมเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- กําหนดจํานวนนักเรียนที่ผานการสอบขอเขียนและเขาสูกระบวนการสัมภาษณ 

เพื่อที่ผลการสัมภาษณจะขึ้นทะเบียนผู สอบไดและมีทะเบียนสํารองไวจํานวนหนึ ่ง เนื่องจากในวัน

รายงานตัวของนักศึกษาใหมจะมีนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแลวสวนหนึ่งตัดสินใจไมมาเรียน ทางหลักสูตร

จะไดเรียกตําแหนงสํารองใหเขามารายงานตัวทดแทน 

- ระบบการคัดเลือกนักศึกษา มีการใชขอสอบวัดความรู ความสามารถทาง

วิทยาศาสตรมากขึ้น  ซึ ่งทางอาจารยประจําหลักสูตรเห็นวาขอสอบดังกลาว ไมสามารถประเมิน

คุณสมบัติเบื้องตนเฉพาะสาขาได  

จากการประเมินของคณะกรรมการ การดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 1.67 ซึ่งอยูใน

ระดับนอย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีระบบ

และกลไกการบริหารอาจารยทั้งดานกําลังคน และแผนงาน แตเนื่องจากโครงสรางการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยทําใหการทํางานในระบบขั้นตอนดังกลาวยังคงพึ่งพาการทํางานโดยโปรแกรมวิชาเปนหลัก 

แตทั้งนี้ดวยการทํางานของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนกัลยาณมิตรตอกันทําใหผลความพึงพอใจของ

อาจารยประจําหลักสูตร ไดคะแนนประเมินที่ 2.50คะแนน โดยภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง  

จากการประเมินของคณะกรรมการ การดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 2.96  

ซึ่งอยูในระดับปนกลาง 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน: หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีระบบและกลไกการบริหารจัดการปรับปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน

ระดับรายปและราย 4 ป  มีการบริหารจัดการ มคอ. 3, 5 และ 7 อยางมีสวนรวม โดยคํานึงถึงความ

เชี่ยวชาญของอาจารยเจาของวิชา สามารถสะทอนการประเมินนักศึกษาและดําเนินการตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบถวน ทําใหมีผลการ

ประเมินที่ 3.50 คะแนน ในระดับดี 

จากการประเมินของคณะกรรมการ การดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 2.50 

ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส  มีระบบและกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แตทั้งนี้ดวยขอจํากัดของโครงสรางการบริหาร

ของหนวยงานทําใหบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรทําไดเพียงเสนอขออนุมัติสิ่งสนับสนุน

และหาทางแกไขเมื่อไมไดรับการอนุมัติ  ทําใหมีผลการประเมินที่ 3 คะแนน ในระดับดี 

จากการประเมินของคณะกรรมการ การดําเนินการในองคประกอบนี้ไดคะแนน 1 ซึ่ง

อยูในระดับนอย 
 

4. การนาํผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนินการวางแผน

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 

ควรเรงดําเนินการพัฒนาอาจารย

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ห ลั กสู ต ร มี ก า รส ง เ ส ริ ม ใ ห

อาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

โดยวางแผนรวมกับคณะ ในการ

ทําการวิจัยและตีพิมพผลงาน

วิชาการ 

กรรมการประจําหลักสูตรยื่นขอ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 2 ทาน 

คอื ดร.ธนพงศ พันธุทอง และ

อาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่

หลากหลาย 

หลักสูตรมีการเพิ่มโครงการ

พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ผ น

งบประมาณ 

หลักสูตรไดเขียนโครงการ เพื่อขอ

งบประมาณการพัฒนานักศึกษา

เพิ่มอีก 1 โครงการ คือโครงการ

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ฟสิกส ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให

นักศึกษาสามารถรับประสบการณ

ตรงจากการดูงาน 

เปดโอกาสใหอาจารยประจํา เชิญอาจารย ผู สอน เข าร วม หลักสูตร โปรแกรมวิชารวมกัน
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนินการวางแผน

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร

พิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนและ

มีการสํารวจสิ่ งสนับสนุนการ

เรยีนรูจากผูสอน 

ประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนการสอน 

ประชุมเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอนเพื่อกําหนดในแผน

งบประมาณ 

ควรกําหนดวิธีการรับขอรองเรียน

ของนักศึกษาใหชัดเจน 

หลักสูตรรวมกับคณะกําหนด

วิ ธี ก า รรั บ ข อ ร อ ง เ รี ย นของ

นักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเปดระบบใหนักศึกษา

สามารถรองเรียนไดทางเว็บไซต 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  

 นําผลจาก มคอ.7 ระหวางป 2557-2558 มาวิเคราะหเพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ.

2559 ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนเพื่อความเหมาะสม เชน มีการปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโลกในปจจุบัน โดยมี

การจัดการเรียนรูโดยเนนการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 การปรับลดหนวยกิตใหเหมาะสม

กับนักศึกษา การปรับเนื้อหารายวิชาเพื่อความทันสมัย การปรับแผนการเรียนเพื่อความเหมาะสมของ

ลําดับการเรียนรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยมีแผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

แผนดําเนินงาน 
กําหนดวันที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน หรือ

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จ 

รางหลักสูตร 31 ม.ีค.59 กรรมการหลักสูตร  

วิพากษหลักสตูร 28 เม.ย.59 กรรมการหลักสูตร  

นําเขาที่ประชุม กบ. คณะ 13 ม.ิย.59 กรรมการหลักสูตร  

นําเขาที่ประชุม กป.คณะ 17 ก.ค.59 กรรมการหลักสูตร  

นําเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 28 ก.ค.59 กรรมการหลักสูตร กําลังดาํเนินการ 

นําเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลยั 

27 ส.ค.59 กรรมการหลักสูตร กําลังดาํเนินการ 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
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ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดบัหลักสูตร 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ

ดังกลาว 12  ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :  นายพะเยาว ยงศิรวิิทย โทรศัพท  : 08 9655 5069 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพะเยาว ยงศิริวทิย โทรศัพท : 08 9655 5069 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได

แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
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การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน 

อยางนอย 2 คน 

 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่

ระบุไวหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้นโดยมี

คุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หรอือาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ หรอือาจารยผูสอน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

การ

ดําเนินงาน 

เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน ผาน ไม

ผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อ นุ มั ติ /ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงาน

ในปที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใช

ในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 

8) 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
 

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตัวบงชี ้TQF ขอ 1 – 5 ตองดําเนินการ 

ปริญญาโท 

ตัวบงชีT้QF ตองดําเนินการทุกตัว 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-12 ไดแก 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ .2  ที่ สอดคล องกั บกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอี ยดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล กา ร

ดํ า เนิ นการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

1. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและมีการ

กําหนดบทบาทและหนาที่อยางชัดเจน 

2. รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

ซึ่งแสดงรายชื่ออาจารยผูเขารวมประชุมโดย

จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. รายงานสรุปจํ านวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

ว า ง แผน  ติ ดตาม  และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

4. รายงานสรุปการประชุมเพื่อวางแผน

ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร 
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การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภ า ย ใ น  6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 
 

หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหตรวจประเมิน

ตามปกติ แตไมนํามาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร“ผาน” หรือ “ไมผาน” ตามองคประกอบที่ 1  

การกํากับมาตรฐาน 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร.......ผาน/ไมผาน.......ตามองคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ปริญญาตร ี
 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู

อยางนอย 5 ดานคือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัว

บงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท : 086-6987129 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท : 086-6987129 
 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได   = 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฟสิกส ไดใชขอมูลจากสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึง

พอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มีตอ

บัณฑิตระดับปรญิญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการ

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2557 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนรวม 26.86 

2. ดานความรู  คะแนนรวม 25.17 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนรวม 26.57 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ  คะแนนรวม 27.38 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนรวม 25.20 

 หลักสูตรฟสิกส มีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินเปน 26.36 คะแนน คดิเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.39  

 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 19  

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 6 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทํา 

รอยละ 31.58 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 26.36 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 4.39 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 
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2558 2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คาเฉลี่ย 

3.00 คะแนน 

คาเฉลี่ย 

2.00คะแนน 

คาเฉลี่ย 

4.39คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

 จากการสํารวจประกอบดวยรายการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั้ง 5 ดาน ตอบัณฑิต

หลักสูตรฟสิกส มีคาเฉลี่ยของการประเมินเปน 4.39 คะแนน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 เพิ่มการติดตามการทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 บัณฑิตไมทราบขอมูลในการใหผูใชบัณฑิตทําแบบประเมนิ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลายทาง เนื่องจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตยังไมทราบขอมูลในการทํา

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
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คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปรญิญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆที่ไดงานทําหรอืมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่

สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงาน

ทํานับกรณีการทํางานสุจรติทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยง

ชพีตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา

เทานั้น 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท : 086-6987129 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท  : 086-6987129 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสตูร 

 

 

 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา** 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 
 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                            100 

X 5 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557 รวม

ทั้งสิ้น 19 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบ

สํารวจและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 19 

คนคิดเปนรอยละ 100 ซึ่ งมีงานทํา  13 คน และ

ประกอบอาชีพอิสระ  3คน รวมเปน 16 คน คิดเปน

รอยละ 84.21 คดิเปน 4.21 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํ านวนผู ตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย

สํานักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 19 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 19 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 13 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 3 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 

8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 8,793 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืภายใน 1 ป รอยละ 84.21 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =  16คน x 100  = รอยละ 84.21 

           19 คน 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   =  84.21 x 5 = 4.21 คะแนน 

   100 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้

เปาหมา

ย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

50 คดิ

เปน 2.5 

คะแนน 

- รอยละ 84.21 

คดิเปน  

4.21คะแนน 

   

 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

 

จุดแข็ง 
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 บัณฑิตหลักสูตรฟสิกสมีงานทํารอยละ 84.21 หลักสูตรไดมีการติดตามภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตเปนรายบุคคล 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 เพิ่มระยะเวลาในการติดตามภาวการณมีงานของบัณฑิตใหมากขึน้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตยังไม เปนปจจุบัน จึงควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธหลายทาง เนื่องจากบัณฑติยังไมเขามาปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มการติดตามใหบัณฑิตเขามาตอบแบบสอบถามการมีงานทําใหเปนปจจุบัน  

 

หมายเหต ุ: เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 15กรกฎาคม 2559 เวลา 01.59น. (ระบบจะปดใหกรอกขอมูลภายใน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรและอาจารยที่ปรกึษาไดมีการติดตามบัณฑิตเปนรายบุคคล 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 เพิ่มการติดตามและกระตุนใหบัณฑิตและผูใชบัณฑิตเขาไปทําแบบสอบถาม  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 เพิ่มการประชาสัมพันธหลายทาง ใหบัณฑติเขามาปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มการติดตาม และการประชาสัมพันธหลายทาง ใหบัณฑติเขามาปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน
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ตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4.39 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
4.21 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที ่3  นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  
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คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัต ิของน ักศ ึกษาที ่ร ับ เข าศ ึกษาในหล ักส ูตร เป นป จจ ัยพื ้นฐานของ

ความสํา เร ็จ แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ง

จําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ

หลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการ

คัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ งมั ่นที ่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให

สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรยีนในหลักสูตร 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวมูรณ ีดาโอะ โทรศัพท  : 087-3939033 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายศราวุฒิ ชูโลก โทรศัพท  : 093-5812435 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 

เปาประสงค 

จากการประชุมปรึกษาหารือ ทางหลักสูตรไดตัง้เปาประสงคในการรับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 และมีกระบวนการ 

ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดงันี ้

การวางแผน (P) 

จากการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมเพื่อสะทอนปญหา และนํามา

ปรับปรุงขั้นตอนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

- จํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนรับ จํานวน 40 คน แตมีนักศึกษามารายงานตัว 27 คน 

- จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในรอบภาคมีีจํานวนการมารายงานตัวสูงกวารอบรับตรง 

- การสอบสัมภาษณใหยกตัวอยางสมการทางฟสิกส และอธิบายเกี่ยวกับกฎ หลักการ ทาง

ฟสิกส และฟสิกสที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันเพื่อใหผูสอบแสดงความสามารถในดานการใช

เหตุผลและการอธิบาย           

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฟสิกสไดใชกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับ

นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 40 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับ

การศึกษาดังนี้คือ  

- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร หรอืเทียบเทา  

- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การ
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ผลการดําเนนิงาน 

รับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คอื 

 1) แบบโควตารับตรง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.5 โดยคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกตาม

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และไดคะแนนสูงสุดตามจํานวนที่กําหนดไวของผูที่เลือกสาขาฟสิกส และสอบ

สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส และโปรแกรมวิชา

ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 62.5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร 

และสอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการ

เสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส และโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ซึ่งแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยขอสอบของมหาวิทยาลัย และมีการ

สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส และ

โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนินการ (D) 

 ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด 

ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทํา

หนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นดังนี้ 

1. บุคลิกภาพ 2. การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง รวมทั้งยังให

อธิบายเกี่ยวกับกฎ หลักการ ทางฟสิกส และฟสิกสที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูสอบแสดง

ความสามารถในดานการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร 

- จํานวนนักศึกษาในรอบโควตารับตรง จํานวน 15 คนนั้น มีนักศึกษามารายงานตัว 4 คน จึง

จําเปนตองรับนักศึกษาเพิ่มจากแผนรับในรอบภาคภีาคใตจากจํานวน 25 คน เปน 36 คน  

- การรับนักศึกษาในรอบภาคีภาคใต กําหนดรับจํานวน 36 คน แตมีนักศึกษามารายงานตัว 22 

คน จึงจําเปนตองรับนักศึกษาเพิ่ม เพื่อใหเปนไปตามแผนรับนักศึกษา 

- การรับนักศึกษาในรอบที่สาม กําหนดรับจํานวน 14 คน แตมีนักศึกษามารายงานตัว 1 คน 

สรุปผลการรับนักศึกษาทั้งสามรอบมีจํานวนนักศึกษามารายงานตัวทั้งสิ้น 27 คน (โควตารับตรง 4 

คน + ภาคภีาคใต 22 คน + รอบที่สาม 1 คน) ซึ่งไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน  

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  

-  อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 
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รูปแบบ มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 27 คน ซึ่งเมื่อจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไปตาม

เกณฑที่หลักสูตรกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร จึงไดรวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบวาปญหาการ

รับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียน

ตางๆ ไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปจจุบันคานิยม

ของนักเรียนในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรลดลง และมีหลักสูตรเปดใหมเพิ่มมากขึ้นและนักศึกษาที่

สอบตามการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใชขอสอบความรูความสามารถทั่วไป ซึ่งไมสะทอนพื้นฐานของ

ความสามารถดานฟสิกสมากนัก 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการรายงานของนักศึกษาในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 27 คน และในปการศึกษา 2559 

มีจํานวน 27 คน เชนกัน อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมินระบบและ

กลไกแลวมีความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2560 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road 

show ในสถานศึกษา โดยศิษยเกา โดยโปรแกรมวิชารวมกับคณะ ปรับปรุงเว็บไซทของโปรแกรมวิชาเพื่อ

ประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กจิกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอ

ใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่ความเปนเลิศทางดานฟสิกส โดยโอกาสให

นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความเปนเลิศทางดานฟสิกส และมีความประสงคที่จะเรียนฟสิกส ที่ผาน

การทํากิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึ้น และหลักสูตรจะจัดโควตาเขาเรยีนใหกับนักเรียน โดยพิจารณาคุณสมบัติ

ของนักเรยีนที่ตรงกับธรรมชาติของหลักสูตร เพื่อรับเขาศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

              เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี 

บําเพ็ญประโยชน กฬีา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษา

กลุมนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น 

ทั้งดานวิชาการและดานการใชชวีิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดําเนินการดังนี้ 

เปาประสงค(O) 

              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชัน้ปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชวีิตในมหาวิทยาลัย 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรฟสิกสมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับ

คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) โดยไดวางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน เมื่ออาจารยประจําหลักสูตรรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา เวลา สถานที่ และจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จากนั้นอาจารย

ประจําหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อจัดเนื้อหาที่จําเปนตอการเรียนรูในรายวิชาของหลักสูตร พรอมทั้ง

ประสานอาจารยที่เหมาะสมกับเนื้อหาดังกลาว 
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ในปการศึกษา 2557 ในการจัดเนือ้หาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยปรับพื้นฐานใน

รายวิชาคณิตศาสตร และเคมี ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาสวนใหญของคณะเรียนไมผาน ทางหลักสูตรยังไม

มีสวนรวมในการปรับพื้นฐานในเนือ้หาที่เพิ่มความเขมแข็งทางดานวิชาการใหกับนักศึกษา 

           ในปการศึกษา 2558 จากการประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรเห็นวาควรใหเพิ่มรายละเอียด

ของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับฟสิกส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เปนตน 

การดําเนินการ (D) 

 นักศึกษาใหมของหลักสูตรฟสิกส ไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. เพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการเรยีนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

            1. กจิกรรมปรับพืน้ฐานทางวิชาการ  

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการดังนี ้

- วันที่ 11-15, 21-22, 26-28 กรกฎาคม 2559 โดยเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ  

- วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ปรับพื้นฐานในรายวิชาที่เกี่ยวของกับฟสิกส ซึ่งทางหลักสูตรมีสวนรวมในการ

กําหนดรายละเอียดของเนือ้หา ทั่งนีก้อนเรียนและหลังเรียน นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการ

พัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม  

            2. กจิกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง  

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง เพื่อใหเกิดความสัมพันธ

อันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตรฟสิกส ไดเขารวม

กิจกรรมตั้งแตวันที่ 18 -–20 กรกฎาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทํา

กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การ

ปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป เปนตน  

            3. กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 5 กรกฎาคม 

2559 โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร จัดระบบปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรกึษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และ

ผูปกครองในกรณทีี่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร

ใหกับนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษา

ที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนกูยืมการศึกษา (กยศ.)  
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           4. กจิกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 

หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรูและสอน

ทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย 

นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรยีมความพรอมกอน

เขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกดิประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชัน้ปที่ 1 มากขึน้ 

โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละกจิกรรม และจากสถิติของสนส. พบวานักศึกษามีปญหาการตก ออก การ

เพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2558 และอาจารยประจําหลักสูตรวางแผนโดยการนําผล

การทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนปรับพืน้ฐาน มาพิจารณาความพรอม และผลการเรียนรูของนักศึกษา และใชเปน

ขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรูในรายวิชาในหลักสูตรอยางไรก็ตามพบปญหาคอื 1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอย

ละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ชวงเวลาและ

งบประมาณในการจัดกจิกรรมมีจํากัดทําใหเรียนเสริมไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย โดย

ใหหลักสูตรเปนสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาทั้งหมด 3) หองเรียนมีจํากัด  

 

 

 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 อาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ได

ประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ 

เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1. การสอนปรับพื้นฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะเปนครั้งแรก จากแตเดิมจัดโดยหลักสูตร

รวมกับสนส. จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอมมากขึน้ อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลาย

ประการในการจัดกิจกรรม ควรเพิ่มระยะเวลาในการสอนปรับพื้นฐาน และเพิ่มเนื้อหาทางวิชาการให

มากขึ้น 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวใน

การเรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
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ผลการดําเนนิงาน 

ประจําหลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรกึษากับผูปกครอง 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร  

3.1-0-4 โครงการปรับพื้นฐานของ สนส. 

3.1-0-5 โครงการปรับพื้นฐานของคณะ 

3.1-0-6 กจิกรรมปฐมนิเทศ 

3.1-0-7 คูมือการลงทะเบียนเรียน 

3.1-0-8 แบบบันทึกอาจารยที่ปรกึษา 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การรับนักศึกษา 3 ขอ 

 

2 ขอ 

2 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.1 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 หลักสูตรควรมีสวนรวมการกาํหนดระบบการรับนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสตูรไปยังโรงเรียนตางๆ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road show ในสถานศึกษา โดยศิษยเกา โดยโปรแกรมวิชา

รวมกับคณะ ปรับปรุงเว็บไซทของโปรแกรมวิชาเพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร 

และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความ

พรอมทางการเรี ยนแกนั กศึ กษา เ พื ่อ ใ ห ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ร ีย น รู

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวาง

การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 

ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมอืง

ดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา

วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้ง

การสงเสรมิการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริม

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล ใน

การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธแกบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรยีนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นางสาวมูรณ ีดาโอะ  โทรศัพท : 087-3939033 

ผูจัดเก็บขอมูล: นางสาวมูรณ ีดาโอะ  โทรศัพท : 087-3939033 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

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

ตดิตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดี

ไดชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

เปาประสงค 

            คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษาซึ่งจะมีชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู ระดับอุดมศึกษาไดอยางมี

ความสุข อัตราการลาออกกลางคันลดลง  

ในปการศึกษา 2558 หลักสตูรฟสิกส ดาํเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนกัศึกษาตาม

แผนภาพระบบและกลการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี ้ 

1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษา

และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. หลักสูตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2558 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการที่
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ผลการดําเนนิงาน 

วางแผนไว 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้ง

ในดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและ

ชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผล

การเรียน การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอ

คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดย

กรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัติ

นักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาไวเพื่อรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุง

กระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

  อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวา

กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเปนผูใหนักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินเปนรายคณะ ทําใหอาจารยประจํา

หลักสูตรไดผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จึงควรปรับใหอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการให

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอีกชองทางหนึ่ง และจากการประชุมรวมกัน มีการ

พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักศึกษาและกรรมการไดจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุง

ใหดีขึ้น เชน การสรางกลุมในไลนเพื่อใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาได

อยางรวดเร็วและนํามาใชจรงิเพื่อเปนชองทางในการใหคําปรึกษากับนักศึกษา  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมในไลนทําใหมีการประสานงาน

ติดตอระหวางอาจารยละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้น 

โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน  ซึ่งทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดีขึ้นทั้งดาน

การเรยีนและเรื่องสวนตัว กลาวคอื มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษา

ตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงเรียนใน

รายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจํา

หลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา เพือ่รวมกนั
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พิจารณาและแกปญหาประเมินความเสี่ยง 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงค 

คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ เพื่อ

พัฒนาเกี่ยวกับหนาที่ของพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและมีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (การอาน), (W) Writing (เขียนได), และ 

(A)Arithmetic (คดิเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และ

นวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 

Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)

Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)

Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career 

and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทักษะการเรยีนรู) 

ในปการศึกษา 2558  หลักสูตรฟสิกส ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

รวมกับโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป และคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับ

การพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา   

      - โครงการเสรมิสรางทักษะการเรียนรู เชน โครงการสัมมนาทางวิชาการฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต เพื่อสงเสริมการเผยแพรผลการทางวิชาการ โดยมีคําสั่ง

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส และอาจารยผูสอน ในการดําเนินโครงการ  

      - จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก 

กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการตนกลาควาดาว ของชมรมดาราศาสตร โดยสมาชกิในชมรมเปนนักศึกษาใน

หลักสูตรฟสิกส และอาจารยที่ปรกึษาชมรมก็เปนอาจารยประจําหลักสูตรดวย 

     - กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทย และแขงขันการทําอาหาร
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ทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกจิกรรมการถวายเทียนพรรษา 

      - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการคณะวิทยสวยดวยมือเรา อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับ

นักศึกษารวมกันพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใหมี

ความพรอมในการใชงาน 

      - กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/

อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ กิจกรรม

การแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของ

รายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป

ตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการ

พัฒนานักศึกษาใหเกดิทักษะการเรยีนรูดาน ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน   กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ รวมทั้ง

โครงการอบรม Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังไดวางแผนรวมกับคณะใน

การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช

หองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอน

สอบ โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถิ่น  กจิกรรมวันลอยกระทง 

และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูอาชพี เปนตน 

 

 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรฟสิกสไดประชุมดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   - โครงการสัมมนาทางวิชาการฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต 

เพื่อสงเสริมการเผยแพรผลการทางวิชาการจัดขึ้นระหวางวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ 2559                    ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาในหลักสูตร นําแสดงผลงานทางวิชาการ แบบปากเปลา 1 
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เรื่อง  

            - โครงการตนกลาควาดาว ของชมรมดาราศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559              

ณ โรงเรียนปญญาวุธ จังหวัดพัทลุง 

            - โครงการแขงขันการทําขนมไทย และแขงขันการทําอาหารทองถิ่น จัดข้ึนวันที่ 14 มกราคม2559          

ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับนักศึกษาเขารวมแขงขัน 

            - โครงการคณะวิทยฯ สวยดวยมือเรา จัดขึ้นวันที่ 21 เมษายน2559 ณ ศูนยวิทยาศาสตร 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวากระบวนการจัดกจิกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ อยางไร

ก็ตามพบวามีปญหาและอุปสรรคบาง ซึ่งทางหลักสูตรตองการจัดโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ

นักศึกษาใหครบตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค แตงบประมาณไมเพียงพอ และจากการประเมิน

โครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมาก

ขึน้  เปนไปตามเปาประสงคที่วางไว 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการประเมิน หลักสูตรฟสิกส เห็นควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ําซอน

โดยเฉพาะในนักศึกษาชัน้ปที่ 1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น

ในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสูตรจึงมีความเห็นวา ใหเพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 

 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุม  

3.2-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษา 

3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 

3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ขอ 

 

2 ขอ 

2 คะแนน 

2 ขอ 

2 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.2 

 

จุดแข็ง 

 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 เพิ่มงบประมาณในการจดักิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 เพิ่มกจิกรรมที่รองรับการประกอบอาชพีของนักศึกษาในหลกัสูตรกอนสาํเร็จการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 จัดกิจกรรม หรือแนะแนวทางในการประกอบอาชพี แนวทางการเขาศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

หรือแนวทางอื่นๆ ทีส่ามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนตลอดหลักสตูรไปใชประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู

ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นางสาวมูรณ ีดาโอะ  โทรศัพท : 087-3939033 

ผูจัดเก็บขอมูล: นางสาวมูรณ ีดาโอะ  โทรศัพท : 087-3939033 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่อง

ตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การ

ดําเนนิงานที่ดี

ขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานครบทุก

เรื่องตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่

โดดเดน เทยีบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ป พ.ศ. ที่

รับเขา 

จํานวน

รับเขา

ตามแผน 

จํานวน

นักศึกษา

จริง 

จํานวน

สําเร็จ 

คางจบ ออก

กลางคัน 

2553 45 29 25 4 16 

2554 43 33 26 2 5 

2555 40 25 - - 15 

2556 42 12 - - 30 

2557 30 15 - - 15 

2558 28 21 - - 7 

 

นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 62.50 

นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 28.57 

นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 50.00 

นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 75.00 

 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 

 1.โครงการปรับพื้นฐานใหกับนักศึกษาแรกเขา  

 2. มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด ใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน ติดตาม

ผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษาเรยีนจบตามเวลาของหลักสูตร ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น 

และชวยแกไขปญหาตางๆ พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะ
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แนวชีวติ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.53  

3. คณะและหลักสูตรมีโครงการสอนเสริมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป โดยให

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน เปนคนกําหนดเนื้อหาในการสอนเสริม โดยจัดขึ้นในเวลา

หลังเลิกเรียน และทางหลักสูตรใหอาจารยผูสอนกําหนดวันเอง ซึ่งทางหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาจะ

อํานวยความสะดวกในเรื่องของหองเรยีนและสิ่งสนับสนุนทางเรยีนการสอน 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มรับนักศึกษาในป

การศึกษา 2555 (รหัส 554233) ตามแผนการรับนักศึกษาเปนจํานวน 40 คน มีจํานวนนักศึกษาแรกเขา 

40 คน (ตรงตามแผนรับ) มีนักศึกษาพนสภาพจํานวน 13 คน ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาคงอยู 27 คน 

ซึ่งนักศึกษายังไมจบการศึกษา เนื่องจากติด I ในรายวิชา 4134901 สัมมนาฟสิกส ภาคเรยีนที่ 2/2558 และ

คาดวานักศึกษาจะสงงานไดครบภายในเดือนสิงหาคม 2559 ทั้ง 27 คน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในดานตางๆ ผลการประเมนิความ

พึงพอใจมีดังนี้ 

1.  ความพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  

     - ดานการจัดการหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.45 

- ดานอาจารยผูสอน มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.53 

- ดานสภาพแวดลอมการเรยีนรู มีระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.34 

- ดานการจัดการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 

- ดานการวัดประเมินผล มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 

- ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตร ไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.55 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

4.50 

หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยการพบปะพูดคุยในโดยตรง การใชสื่อสังคม

ออนไลน และพบวาในปการศึกษา 2558 มีการรองเรียนของนักศึกษาดังนี้  
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- ในปการศึกษา 2558 ตามโครงสรางของหลักสูตรนักศึกษาปการศึกษา 2555 (รหัส 55) ลงทะเบียน

เรียนในวิชาฝกประการณวชิาชพี ในภาคเรียนที่ 1 เปนระยะเวลา 320 ชั่วโมง หรอืประมาณ 2 เดือน จากเสียง

สะทอนของนักศึกษาพบวาระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชพีนอยเกินไป จึงอยากใหทางหลักสตูรเพิม่

ระยะเวลาใหมากขึน้ทางหลักสูตรจึงไดประชุมปรึกษา เพื่อปรับแผนการเรียนของนักศึกษาปการศึกษา 2556 

(รหัส 56) ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 และเพิ่มระยะเวลา

เปน 640 ชั่วโมง โดยการทําบันทึกขอความผานไปทางคณะ และเสนอไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน และทางหลักสูตรไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลว ในปการศึกษา 2558 ซึ่งสงผลใหนักศึกษาป

การศึกษา 2556 (รหัส 56) ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 และเพิ่ม

ระยะเวลาเปน 640 ชั่วโมง 

- จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรกึษาวิชาการ แนะแนวการใชชวีติ และ

การจัดการขอรองเรยีน พบวา มีการรองเรียนจํานวน 7 คน ในเรยีนการเรยีนการสอน จํานวน 4 คน อาจารย

ผูสอน จํานวน 1 คน เครื่องมือ อุปกรณ สภาพหองเรียน จํานวน 1 คน และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรู จํานวน 2 คน ผลความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.37 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนของหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 ขอ 

 

3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 3.3 
 

จุดแข็ง 
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 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมระดับมาก 4.48 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ควรมีการติดตามนักศึกษาโดยใชระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 มีการแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมระดับมาก 4.48 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

เพิ่มงบประมาณในการจดักิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เพิ่มกจิกรรมการพัฒนานักศึกษาใหหลากหลายมากขึน้ 

2. จัดกิจกรรม หรือแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ แนวทางการเขาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือแนวทางอื่นๆ ที่สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนตลอดหลักสูตรไปใช

ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

3. แนะแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
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3.1 การรับนักศึกษา 
3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที ่4 อาจารย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนด

เกณฑคุณสมบัติอาจารยที ่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

สถาบันและของหลักสูตรม ีกลไกการคัดเล ือกอาจารยที ่เหมาะสม โปรงใส

นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว 

เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ

และทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา

คุณภาพอาจารย  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูน

ความรู ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :ดร.ธนพงศ  พนัธุทอง   โทรศัพท :  081-27544811 

ผูจัดเก็บขอมูล : ดร.ธนพงศ  พันธุทอง   โทรศัพท  :  081-27544811 
 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน   
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัตทิี่ดีได

ชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน   
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ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสมีการวางแผนระยะยาว 5 ปเพื่อใหอัตรากําลัง

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (FTES = 20 : 1) มีระบบการคัดเลือกอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมี

ประสบการณหลายป หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาฯ และคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือนโดยมีการประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนทางอินเตอรเน็ตและการ

ดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบขอเขียน

และสอบสัมภาษณ และมีการประกาศผลทางอินเตอรเน็ต โดยการดําเนินการดังกลาวหลักสูตรไดมีสวน

รวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และสอบสัมภาษณ รวมทั้งมี

การพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลา

ศึกษาตอ) รวมกับคณะเพื่อใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ

และการทําวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณมุงสูการจัดการความรู KM  เมื่อวันที่22 มิถุนายน 2559   ซึ่งจัดโดยคณะ และหลักสูตรรวม

คณะ ฯ จดัสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหหลักสูตรมีความ

เขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในประเทศ

ระดับปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังสําเร็จการศึกษาเขา

ปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชา และหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของหลักสูตร จะผานการพิจารณา

จากอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ฯ  และคณะเพื่อแตงตั้งเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ

รับรอง  โดยอาจารยประจําหลักสูตรสาขาฟสิกส มีวุฒิการศึกษาตรงและสอดคลองกับหลักสูตรสาขา

ฟสิกส รวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณการสอน ที่สอดคลองกับระเบยีบของ สกอ. 

 

 

การดําเนินการ (D) 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการรับและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหมคือ ผศ.วัฒนา 

เดชนะ และ ดร.ธนพงศ พันธุทอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยขั้นตอนการรับเปนไปตาม
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แผน และจากผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งที่รับเขามาใหมพบวาอาจารยไดปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดมีการเขารวมประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครบทุกครั้ง มีสวนรวมในการ

จัดการบรหิารหลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง และมีการนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน 

 มีการกําหนดอัตรากําลังทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรกรณีที่มีอาจารยประจําหลักสูตรมีแผนจะ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จะตองกําหนดอัตราทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรโดยคัดเลือกจาก

อาจารยประจําในโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทําหนาที่

อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ทดแทนอัตราอาจารยประจําหลักสูตรที่ลาศึกษาตอ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

จากการที่หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงและการรับอาจารยใหมทําใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา

ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรเขารวมกิจกรรม/โครงการ (การทําผลงานวิชาการ) ของคณะหรือ

มหาวิทยาลัย และดําเนินทําผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับที่สูงขึน้ 

 

ระบบการบริหารอาจารย 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี

การดําเนินงานดังนี้  

การวางแผน (P)  

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย

ประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน

ตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน 

รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรฯรวมกับโปรแกรมวิชาฯทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 

2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เก่ียวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี ้

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการ

จัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดาน

การเรยีนการสอนของอาจารย 
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- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม 

อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชพี และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการ

เกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการ

ประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาฯ ในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนา

นักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงาน

วิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้งซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน 

เขาประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานในระดับตางๆ ทั้งใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเขารวมนําเสนอผลงานในงาน  In 11 th SPC conference, 8-10 June 

2016 Ban Suan Kun TA Golf and Resort, Ubonratchatani: Ubonratchatani University 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไดมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารย

ประจําหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกจิครบทั้ง 4 ดาน คอื ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและ

เชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารยประจําหลักสูตรได

มีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทํา

วิจัย รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และ

นําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 

 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในปการศึกษา 2558หลักสูตรฯ ไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรฯ รวมกับโปรแกรมวิชาฯ ไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํา
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ผลการดําเนนิงาน 

หลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร

สามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรฯ ไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาฯ ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปด

สอนในหลักสูตร ปละประมาณ 5,000บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวา

รอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลา

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผล

การประชุม อบรม หรอืสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการ

องคความรูจากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอนเชน การบูรณาการ

งานวิจัยเรื่อง วิทยาศาสตรบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในศึกษาและพัฒนา

เครื่องสีขาวแบบทองถิ่นเพื่อผลิตขาวกลองโดยการใชการประสมประสานกับเครื่องกลไฟฟา มาใชใน

การจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส 1  เปนตนนอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึง

งบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดย

เฉลี่ยคนละ 5,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรแตละครั้ง

ตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการ

บริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซ่ึงพบวาผลการประเมินจัดอยูใน

ระดับมาก(4.06) และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2559       

ในลําดับตอไป 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

1. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตรฯ จัดโครงการสงเสริมการทําตําแหนงทางวิชาการทั้งภาค

บรรยายและเชงิปฏิบัติการ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการเพื่อยื่นขอผลงานทางวิชาการ
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ผลการดําเนนิงาน 

ในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน คอื ดร.ธนพงศ พันธุทอง และอาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 

2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท 

นั้น หลักสูตรไดรวมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเอง

เพิ่มเติม และไดปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการ

นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรอืนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการ

เดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุน

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  แตสงผลตอการทําวิจัย การ

เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ

ภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนที่เทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัยเพื่อ

ใชในการขอตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผล

ตอการเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลงัและแผนพฒันาตนเอง  

4.1-1-2 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสตูรเขารวมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM  

4.1-1-3 สมอ.08 เปลีย่นแปลงกรรมการหลักสตูร 

4.1-1-4 รายงานการประชุมวันที ่3 สิงหาคม 2558 

4.1-1-5 แผนปฏิบัติประจําป 2559     

4.1-1-6 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทัง้ในระดับชาต ิและระดบันานาชาต ิ

4.1-1-7 มคอ.3 รายวิชาที่บูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน 

4.1-1-8 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสตูรตอการบริหารจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :ดร.ธนพงศ  พนัธุทอง   โทรศัพท :  081-27544811 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ  พันธุทอง   โทรศัพท  :  081-27544811 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปน

คะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึน้ไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =     

หมายเหต ุ:  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ

การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่

บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสมีอาจารยประจํา 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคดิเปน5คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจํ าที่ มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกตามสูตร 

(1/5)x100 =    รอยละ 20 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม   

 (20/20)x5 =    5 คะแนน 

จํานวนอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม	5
 X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า รย ป ร ะ จํ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 รอยละ 20 

5 คะแนน 

รอยละ 20 

5 คะแนน 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :ดร.ธนพงศ  พนัธุทอง   โทรศัพท :  081-27544811 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ  พันธุทอง   โทรศัพท  :  081-27544811 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 60 ขึ้นไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได=  

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2558  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสมีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 5 คน เปน

อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 1 คน และตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน - คน ดังนั้น  มีจํานวนอาจารยประจําดํารงตําแหนง

ท า ง วิ ช า ก า ร  ร ะ ดั บ ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า รย แ ล ะ รอ ง

ศาสตราจารย ทั้งหมด 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน  

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารยประจําที่มี

  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

  ระดับผูชวยศาสตราจารย

  และรองศาสตราจารย 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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1.67 คะแนน 

  

วิธกีารคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสตูร 

(1/5)x100          =  รอยละ 20 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

(20/60)x5 = 1.67 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ40 รอยละ 20 

1.67 คะแนน 

รอยละ 20 

1.67 คะแนน 

  

 

 

 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คา

น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจง

ใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไปและแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ในBeall’s list)หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 
X 5 

X 100 
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คา

น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสมีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 

0 เรื่อง  มีผลรวมถวงน้ําหนัก 0  คิดเปนรอยละ0  คิดเปน0คะแนน 

วิธกีารคํานวณ 
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1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 ผลรวมถวง

น้ําหนัก 1 

รอยละ 20 

เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 0 

รอยละ 0 

เทากับ 0

คะแนน 

   

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความ

พึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบาย

กระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :ดร.ธนพงศ  พนัธุทอง   โทรศัพท :  081-27544811 
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ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ  พันธุทอง   โทรศัพท  :  081-27544811 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงาน

ที่ดีขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงาน

ที่โดดเดน เทยีบเคียง

กับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจริง 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การคงอยูของอาจารย 

- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2558 จํานวน 5 คน แมวาหลักสูตรจะมี

การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในบางคน แตอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการ

บริหารงานครบ หรอืมีการคงอยู คดิเปนรอยละ 100 

- จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน  

 

ความพึงพอใจของอาจารย 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ 4.06 คิดเปน  

4.06 คะแนน โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี ้

1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบรหิารหลักสูตรอยูในระดับ มาก คิด 4.06  คะแนน 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ มาก  คิดเปน 3.90 



60 

 

คะแนน 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร  

 ปการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน 3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

2คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่แนนอนชัดเจน 

2. ในการประชุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพูดคุย

แกปญหาดานการบริหารจัดการเปนระยะๆ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการนัดพบ ศึกษาระบบวิธีการจัดการบริหารดานกําลังคน งาน และงบประมาณ กับ

หลักสูตรทางการศกึษาดานวทิยาศาสตรอื่นๆ ที่มลีักษณะใกลเคียงกัน เพื่อนําระบบมาปรับใชในการ

บริหารอาจารย 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหกับหลักสูตร

โดยตรง เพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาอาจารยไดอยางคลองตัว  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การพัฒนาคุณภาพอาจารย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมม ี

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
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4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 2.92 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.64 
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องคประกอบที ่5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมนิผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่

ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการ

บริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปน

สําคัญ  โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

ความตองการของประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :  นายพะเยาว ยงศิรวิิทย โทรศัพท  : 08 9655 5069 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพะเยาว ยงศิริวิทย โทรศัพท : 08 9655 5069 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบมี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

 - มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดําเนนิงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

ทางสังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)  มาตรฐานวิชาชพี รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 

ดังนี้อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคาํอธบิาย

รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษา

ประเมินผลการปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  

จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระ

รายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระ

รายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 

 ผลการดําเนนิงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 

ดังนี้  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงให

นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุง

ใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระ

รายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระ

รายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 

 

การวางแผน (P)  
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 ผลการดําเนนิงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและ

ราชการเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกสจะตองเรยีนทั้งหมด 133 หนวยกิต ตามมาตรฐานเกณฑมาตรฐาน

ของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยแบงเปน  

- หมวดการศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 97 หนวยกิต โดยแบงเปน 

          วิชาแกน     25 หนวยกิต 

วิชาเนือ้หาบังคับ  46 หนวยกิต 

          วิชาเนือ้หาเลือก  12 หนวยกิต 

          กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต  

 ซึ่งในกลุมนีเ้ปนจุดเดนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร ที่ตองการใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ออกไปมีความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดยอมได 

         กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ           8 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรฯ ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้ง

ทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวชิาชพี และการทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ

ครอบคลุมในศาสตรดานฟสิกส จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให

ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา 

ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 

2555 (ซึ่งหลักสูตรไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และไดเปดรับ
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 ผลการดําเนนิงาน 

นักศึกษาเขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2555 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรมีเกณฑการพิจารณากําหนดผูสอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาตองเรยีนในแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดสงรายชื่อผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไก

ของหลักสูตร (ในภาพรวม) 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่

กําหนดแลว จะตองจัดทํา มคอ.5 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อที่จะไดวัดผลการ

เรยีนรูและความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการถอน

รายวิชาจํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจึงประชุมรวมกันในการประชุมวันที่ 3 

สิงหาคม 2558เพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึง่แกไขไดโดยใหนักศึกษาที่มีปญหาเขาพบอาจารย

ผูสอนเพื่อใหอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้ตัวของ

นักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรูเพิ่มเติมใหมากขึ้นดวย  

2. ความรูพื้นฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรูกอนเขาเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอยอดได วิธีแกไข

คือ อาจารยผูสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และสามารถ

เรยีนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันได 

3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด ตองแนะนําใหนักศึกษารีบลงทะเบียน

รายวิชาที่ตกคางใหเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสวนใหญตองเรียนตอเนื่องกัน หากตกคางรายวิชาใดไว 

ก็ไมสามารถเรยีนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษาลาชา 

 นอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแกไขตามผลประเมิน 

รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 นําผลจาก มคอ.7 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558 มาวิเคราะหเพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรในป 

พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรฯ มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความ

เหมาะสม  
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553 

5.1-0-2 มคอ.2 

5.1-0-3 รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

5.1-0-4 มคอ.5 

5.1-0-5 มคอ.7 

5.1-0-6 รายงานการประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอน

ในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรู

จริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนด
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และ

ลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ ตั้ งแต

กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพร

ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนา

นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษา

เรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และ

สนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการ

เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรยีนรูบรรลุตามเปาหมาย 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :นายพะเยาว ยงศิริวิทย   โทรศัพท  : 089-6555069 

ผูจัดเก็บขอมูล   : นายพะเยาว ยงศิริวิทย   โทรศัพท  : 089-6555069 
 

เกณฑการประเมนิ 

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

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

 กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การกําหนดผูสอน  การกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 

มคอ.4) 

การวางแผน (P)  

1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สงรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา2558มายังโปรแกรมวิชาฯ 

2. โปรแกรมวิชาฯ มอบหมายใหหลักสูตรดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยประจํา

หลักสูตรไดประชุมวางแผนเพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน 

คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา 

พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตาม

คุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาฯ เพื่อสงไปยัง สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน
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ผลการดําเนนิงาน 

สวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวน

ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 ที่กําหนดเนือ้หาสาระ เหมาะสม ทันสมัย 

ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อ

เทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา

สูการเรยีนการสอน และนําไปชีแ้จงทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการ

ทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรยีน การสอน 

การดําเนินการ (D) 

ตามปฏิทินกําหนดการสงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจัดทํารายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4)และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําปการศึกษา 2558 โดยมี

กําหนดสง มคอ.3 และ มคอ.4 ประจําปการศึกษา 2/2558 ภายในวันที่ 21-30 ธันวาคม 2558 และ

กําหนดสงมคอ.5 ประจําปการศึกษา 1/2558 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559 นั้น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดรวมกันจัดทํากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2558 ดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบแผนของการจัดทํามีสวนที่สัมพนัธดังนี้  

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย รหัสและชื่อรายวิชา  จํานวนหนวยกิต  หลักสูตร 

และประเภทของรายวิชา  อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  ภาคการศึกษา/ชัน้ปที่เรยีน  

เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  สถานที่เรยีน  วันที่จัดทาํหรอื

ปรับปรุง และรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสดุซึ่งมีความสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค ประกอบดวย  

-  จุดมุงหมายของรายวิชาตองอางองิเนือ้หาจากเลมหลักสูตรฯ (มคอ.2) ในสวน

ที่เปนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่ง สญัลักษณ  หมายถึง ความ

รับผดิชอบหลัก และ  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 

   -  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ซึ่งสวนนี้ควรนําขอมลูใน มคอ.5 

(2/2557) หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง ขอ 6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป

การศึกษาตอไป มาเปนขอมูลที่ใชในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาในปการศึกษานี ้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ ประกอบดวย 

 -  คําอธิบายรายวิชา ที่อางองิขอมลูจากเลมหลักสูตรฯ (มคอ.2) 

 -  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

 -  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก

นักศึกษาเปนรายบุคคล 

  หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
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การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควรดําเนินการรายการตรวจสอบ

วิธีการสอน และวิธีการประเมินผลที่สัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบ

กับแผนการสอน ขอ 2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา และขอ 2.4 ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

  หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย 

   -  แผนการสอน ระบุคาบที่ หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ขอ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริง

เทียบกับแผนการสอน และขอ 2.2 หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

   -  แผนการประเมินผลการเรยีนรู ระบุผลการเรยีนรู กิจกรรม สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของการประเมินผล ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

ขอ 3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา และหมวดที่ 6 แผนการ

ปรับปรุง ขอ 6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน และขอ 6.2 ความคลาดเคลื่อนดาน

วิธีการประเมินผลการเรยีนรู (ถาม)ี 

  หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารและขอมูลแนะนํา และเอกสารและขอมูลแนะนํา 

หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ประกอบดวย        

-  กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา กลยุทธการ 

ประเมินการสอน การปรับปรงุการสอน ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา ขอ 5.1 ผล

การประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร) และขอ 5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน่ 

   -  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา ซึ่งสมัพันธกับ 

มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอ 3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 

   -  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่ง

ควรดําเนินการจากขอมูลที่อางอิงใน มคอ.5 (2/2557) หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     

ขอ 4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

-  การจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)เปนขอมูล 

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก

ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ

หลักสูตรโดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 

ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการใน

การปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม

จุดมุงหมาย รวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม หลักสูตรฯ ตองดําเนินการจัดทํา มคอ.4 ประจําปการศึกษา 2558 เนื่องจากมี
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นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝกประสบการณฯ โดยการจัดทําควรมีเนื้อหาที่ประกอบดวย

รายละเอียด 7 หมวดดังนี้ หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไปหมวดที่ 2จุดมุงหมายและวัตถุประสงคหมวดที่ 3การ

พัฒนาผลการเรียนรูหมวดที่ 4ลักษณะและการดําเนินการหมวดที่ 5การวางแผนและการเตรียมการหมวด

ที่ 6การประเมินนักศึกษา และหมวดที ่7การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 

 โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายใหอาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบฝายฝก

ประสบการณฯ ของนักศึกษาประจําหลักสูตร เปนหัวหนาในการดําเนินการจัดทํามคอ.4 

อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยนําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายชื่อ

ผูสอนพรอมกลุมเรียน/ชั้นป แกสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและ

ชี้แจงทําความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 สงออนไลนเขาระบบ

กอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําให

ผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของมคอ.3 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและ

กิจกรรมใหมีความทันสมัย รวมทั้งใหอาจารยผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบ

ขอสอบในแตละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3 หลังจากเสร็จสิ้นการ

เรียน การสอนในแตละภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทํา

และการสงของผูสอนเปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ใหบริการ

วิชาการรวมทั้งการทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการเรยีนการสอนในชั้นเรียน  

 

 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมิน

การสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินใน

ประเด็นการชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน 

การใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการ

สอนเชนการตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการ

ดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษา

เกดิการเรยีนรูตามมาตรฐานผลการเรยีนรูโดยจัดทํารายงานผลการเรยีนการสอนคือจัดทํา มคอ.5 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการ

เรยีนการสอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.

5 สงภายใน 30 วันนับจากวันสิน้สุดการเรียนการสอนของภาคเรยีน อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการ
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ผลการดําเนนิงาน 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลที่ไดทัง้หมดจัดทํารายงาน 

มคอ.7 เพื่อนําไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกบัการเรียนการสอนในปการศึกษา

2559 ตอไป 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การวางแผน (P) 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการกับโครงการวิชาการหรือ

งานวิจัย ในสวนของศิลปวัฒนธรรม ใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาการนําศิลปวัฒนธรรมมา

สอดแทรกในรายวิชา 

- เมื่อกําหนดรายวิชาที่จะใชบูรณาการแลว มอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรที่รับผิดชอบวิชาที่

จะบูรณาการดําเนินการของบประมาณ/ทุนวิจัย กับหนวยงานตางๆ เพื่อใชประกอบการบูรณาการ 

- เมื ่อดําเนินการเสร็จ อาจารยที ่รับผิดชอบการบูรณาการจะตองนํารายละเอียด เนื ้อหา และ

ประสิทธิผลมานําเสนอหรือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรตอไป 

การดําเนนิการ (D) 

- มีการบูรณาการองคความรูจากรายวิชาตางๆ เชน ดาราศาสตร ฟสิกสนิวเคลียร ธรณีวิทยา 

อิเล็คทรอนิกส โปรแกรมประยุกตสําหรับฟสิกส อุตุนิยมวิทยา เปนตน ใหนักศึกษาในหลักสูตรมีการ

ทําโครงงานวิจัย โดยนําองคความรูที่ไดนั้นมาสรางเปนผลงานวิจัย 

- เมื่อนักศึกษาไดผลิตผลงานวิจัยออกมาและไดมีการนํางานวิจัยของนักศึกษาไปนําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไปครั้งที่ 16 

- ในรายวิชาดาราศาสตรไดมีการบูรณาการ ซึ่งในปการศึกษา 2558 ที่ผานมานักศึกษาไดนําองค

ความรูที่ไดจากรายวิชาดังกลาวไปบริการวิชาการแกโรงเรียนในชุมชนภายนอกได ไดแก โรงเรียน

ปญญาวุธ โรงเรียนระโนด 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

- การบูรณาการในสวนของงานวิจัย นักศึกษามีความเขาใจในองคความรูที่ไดรับแตทักษะการบูรณา

การที่เกิดขึ้นจากตัวนักศึกษาเองยังมีไมมากนัก 

- สวนการบริการวิชาการใหกับสังคมนักศึกษาสามารถทําไดดีเยี่ยม เพราะเปนการถายทอดความรู

ที่นักศึกษาไดรับมาโดยตรงใหกับนักเรียนในแหลงชุมชน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร รับทราบผลการบูรณาการ และเสนอแนะใหม ีการ

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการประเมิน โดยเพิ่มรายละเอียดตางๆ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน  

- มีการรายงานสะทอนผลการบูรณาการ 

- เสนอปรับแกไขใหทุกปการศึกษามีการบูรณาการครบทุกรูปแบบ ทั้งการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ, บูรณาการกับงานวิจัย และบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนนิงาน 

- กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาวิชาตางๆ ที ่จะนําไปบูรณาการใหเร็วขึ ้นเพื ่อที่จะกําหนดการ

บูรณาการไวในรายละเอียด มคอ.3 ของรายวิชา 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-0-1 มคอ.3 

5.2-0-2 มคอ.5 

5.2-0-3 มคอ.7 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 

3ขอ 

3คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 5.2 

จุดแข็ง 

1.  หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาในการกําหนดผูสอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรยีนรู (มคอ.3) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 2.  หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจยักับการเรียนการสอน 

 3. มีการบูรณาการรายวิชาเขากับการบริการวิชาการ และการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

1.ควรมีการบูรณาการงานวิจยักับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวของมากขึน้ 

2. สถานทีห่รืองานที่นาํเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาควรมีความหลากหลายและเปดกวาง 

3. ควรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการทางดานศลิปวัฒนธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. กํากับการออกแบบและตดิตาม มคอ.3 และ มคอ.5 

 2. การประเมินผลการบูรณาการควรเปนไปอยางเปนรูปธรรมมากขึน้ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. ควรสงเสริมบทบาทหนาทีอ่าจารยประจาํหลักสูตรในการควบคุมติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 

ในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในหลักสูตร 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมิน

ที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อ

จุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู

ของนักศึกษาการจัดการเรยีนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมาย
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สองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการ

กําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให

เกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพ

จริง  (authentic assessment)มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมิน

ที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)

และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน

หรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่

แทจริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการ

วางระบบประ เมินวิทยานิพนธ การคนควาอิส ระที ่ม ีค ุณภาพดวย ในการ

รายงานการดํา เนินงานตามตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี ้

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยให

ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :  นายพะเยาว ยงศิรวิิทย โทรศัพท  : 08 9655 5069 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพะเยาว ยงศิริวิทย โทรศัพท : 08 9655 5069 

เกณฑการประเมนิ   

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

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 



76 

 

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

 กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีได

ชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 , 6 และ 7) 

  อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดกําหนดระบบและกลไกการประเมินผูเรียน ดังนี้ มีการประชุม

ทบทวนและวางแผนการประเมินผูเรียน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  ดําเนินการสอน (จัดกระบวนการ

เรยีนรู) ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ออกแบบเคร่ืองมือประเมิน มีกรรมการทวนสอบเครื่องมือประเมิน แลวจึง

นําไปใชประเมินผูเรียนเปน 3 สวน คอื ประเมินงานระหวางภาค  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

หลังจากผูสอนตัดสินผลการเรียนแลว มีคณะกรรมการระดับคณะพิจารณาการตัดสินผลการเรียนอีกครั้ง

หนึ่ง จากนั้นผูสอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และทํา มคอ.7 เมื่อสิ้นปการศึกษา  

จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสอนมีขอมูลใน

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ใหผูเรียนประเมินตนเองเปน และพัฒนาวิธีเรียนของตนเองได 
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ตลอดจนใหสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน และพบวาควรปรับปรุงใหมีระบบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผล

การเรียนของผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมี

ความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของ

ผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินให

สอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตาม

สภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย 

ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัด

ทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช

ประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรยีนรู มีการควบคุมการ

ประเมินผลการเรยีนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 

4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

5. เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดาํเนินการจดัทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทัง้ 5 

ดาน สงมายังหลักสตูร 

6. พิจารณา มคอ.7 คร้ังที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร 

การดําเนินการ (D) 

 จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ใน

รายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้ง

วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ให
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ผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการ

ประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการ

ประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของ

เครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และ

นําไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอน

รับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผูสวนรวม

รับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการ

ประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรยีนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่

ระบุไวใน มคอ.3 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 และประเมินผลสรุป

รวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสง

เอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบ

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการ

สอนรวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรยีน 

ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ 

ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

(มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน เชนในภาคเรียนที่ 2/2557 ผูสอนไดสงออนไลนผาน

ระบบในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 และสงเปนเอกสาร มคอ.5 ไปยังคณะ คณะไดดําเนินการตรวจสอบและ

รวบรวมสงใหอาจารยประจําหลักสูตรนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 

60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับ

คณะ หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
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พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไป 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 มคอ.3 

5.3-0-2 มคอ.5 

5.3-0-3 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การประเมินผูเรียน 3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร

(มคอ.2) หมวดที ่7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผู รายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ :  นายพะเยาว ยงศิรวิิทย โทรศัพท  : 08 9655 5069 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพะเยาว ยงศิริวิทย โทรศัพท : 08 9655 5069 

 

เกณฑการประเมิน 
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- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80.00 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 0.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.00 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 

3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม 

แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร

ดําเนินงานหลักสูตร 

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผนการ

บรหิารและพัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผนการ

รับนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อติดตามผล

การรับนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100มสีวนรวมในการ

ประชุมการจัดทํา และ

ติดตาม การจัดทํา มคอ.3  

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100มสีวนรวมในการ

ประชุมการจัดทํา และ

ติดตาม การจัดทํา มคอ.5 

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

กระบวนการเรยีนรู  

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100มสีวนรวมในการ

ประชุมวางแผนการเตรียม

ความพรอมแกนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร 

รอยละ 100มสีวนรวมในการ

- บันทึกการ

ประชุม วันที่ 3 

สิงหาคม 

2558 

-  บันทึกการ

ประชุมวันที่ 4 

มกราคม 

2559 

-  บันทึกการ

ประชุม 30 

มีนาคม 2559 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ประชุมการจัดทํา และ

ติดตาม การจัดทํา มคอ.7 

 

2. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

หลักสูตรตามแบบ มคอ.

2 ที่สอดคลองกับกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

แหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

มคอ2   

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ร า ย วิ ช า  แ ล ะ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชา

กอนเปดภาคเรียนที่ 1/2558 

และ 2/2558 ดังนี ้

- มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2558 

จํานวน 1 รายวิชา 

 

มคอ.3   

4. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา

และรายง านผลการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 

วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค

การศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาตาม

แบบมคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

- มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 

จํานวน 1 รายวิชา 

 

มคอ.5   

5. จัดทํารายงานผลการ มีการจัดทํารายงานผลการ มคอ.7   
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

ดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิน้สุดปการศึกษา 

6. มี ก า ร ท ว น ส อ บ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการ

เ รี ย น รู  ที่ กํ า ห นด ใ น 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร

ทั้ง 5 ทาน ประชุมรวมกัน

เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู  ภาคเรียนที่ 

1/2558 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู 2/2558 

- แบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์

ระดับรายวิชา 

- แบบทวนสอบ

ขอสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง

การจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน 

หรอื การประเมินผลการ

เ รี ย น รู  จ า ก ผ ล กา ร

ประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่

แลว 

มี การพั ฒนา /ปรั บปรุ งการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมิน

การดํ าเนินงานที่ รายงานใน 

มคอ.7  ปที่แลว 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจดัการ

เรียนการสอน 

หลั กสู ต รจึ ง ไ ด ดํ า เ นิ นกา ร

ปฐมนิ เทศอาจารย ใหม เพื่ อ

ชี้แจงเกี่ยวกับ มคอ.2 และ

รายละเอียดตางๆ ในการบริ

งานงานของหลักสูตรในลําดับ

บันทึกการประชุม

ในการปฐมนิเทศ

อาจารยใหม 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ตอไป 

9. อาจารย ประจํ าทุ กคน

ได รั บการพั ฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

อาจารยประจํ า

หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากร

สนับสนุนการเรยีนการ

สอน (ถาม)ี ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรยีนการ

สอน 1 คน ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

คําสั่งฯไปราชการ   

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมทีม่ีตอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เทากับ 4.50 

รายงานสรุปผล

การประเมิน 

  

12. มีระบบและกลไกการ

พัฒนาอาจารย และ

บุคลากรเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนือ่ง 

และตองสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไกการพัฒนา

อาจารย และบุคลากรเพื่อให

เกดิการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

และตองสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาตนเอง   

13. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จาก

ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลีย่

4.39 

รายงานผล

การศึกษาความ

พึงพอใจของผูใช

บัณฑิต ป
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

คะแนนเต็ม 5.0 การศึกษา 2557 

14. อาจารยผูสอนไดรับการ

ประเมินการสอนจาก

นักศึกษาภายหลงัการ

เรยีนรอยละ 80 

อาจารยผูสอนไดรับการ

ประเมินการสอนจากนักศึกษา

ภายหลังการเรยีนผานระบบ

ของ สนส. 

รายงานผลการ

ประเมินการสอน 

  

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5   1,2,3,4,5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  14  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน  14  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี(้ที่ดาํเนินการผาน)  100  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

รอยละ 

91.6 

รอยละ 75 

0.00 

คะแนน 

รอยละ 100 

5 คะแนน 

   

 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

จุดแข็ง 

1. มีอาจารยผูสอนที่จบตรงตามสาขาวชิาที่สอน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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1. สงเสริมใหอาจารยผูสอนไปพัฒนาตนเองโดยวิธีการตางๆ 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบและกลไกหลายสวนยังเปนระบบและกลไกภายใตการบริหารจัดการจากหนวยงานอื่น 

ทําใหการควบคุมดูแลคุณภาพรายวิชาโดยอาจารยประจําหลักสูตรทําไดยาก 

2. การบูรณาการระหวางวิชา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. กระจายอํานาจใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระบบและกลไกมาก

ขึน้ 

2. ปรับปรุงรายวิชาและวธิีการสอนที่เนนการบูรณาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
3.0 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3.0 

5.3 การประเมินผูเรียน 
3.0 

5.4 ผลการดํ า เนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.0 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.5 

 

องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
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คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความ

พรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ 

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน 

ห อ งสม ุด  หน ัง ส ือ  ตํา ร า  สิ ่ง พ ิมพ  ว า รสาร  ฐ านข อ ม ูล เพื ่อ กา รส ืบค น  แหล ง เ ร ีย น รู  สื ่อ

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดย

พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใน

การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และ

สงผลใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :ผศ.วัฒนา เดชนะ   โทรศัพท  :086-6167592 

ผูจัดเก็บขอมูล   :ผศ.วัฒนา เดชนะ   โทรศัพท  :086-6167592 

 

 

 

 

เกณฑการประเมนิ 

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

- ไมมรีะบบ  - มีระบบมี - มีระบบ มีกลไก - มีระบบ มีกลไก - มีระบบ มี - มีระบบ มีกลไก 



88 

 

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

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค 

จัดสรรสิ่งสนับสนุนใหเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู อยูในระดับมาก 

 

 

การวางแผน (P) 

อาจารยประจาํหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิง่สนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามา

วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี ้
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ผลการดําเนนิงาน 

- การเตรียมความพรอมของหองเรยีนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรูทั้งใน 

ดาน แสงสวาง อุณหภมูิ ความสะอาด ขนาดพืน้ที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทศันูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบ

แสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรยีนใหพรอมสาํหรับใช

งานรวมทัง้เครอืขาย wifiของมหาวิทยาลยั 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการหองสมุด

ของมหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางอาหาร 

การดําเนินการ (D) 

หลักสูตรไดมอบหมายให ผศ.วัฒนา เดชนะ ทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณตาง 

เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการเรียนการสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยในสวนของ

เคร่ืองมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชในแตละคร้ังของการเรียนการสอน และการทําวิจัย เพื่อเปนขอมูล

ในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการ

ประเมินพบวาการดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนมีความลาชา จึงควรใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผู

ประสานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกับงานพัสดุคณะและเมื่อสิ้นปการศึกษาที่ผานมาไดมีการสํารวจ

สภาพของชุดการทดลองของอุปกรณการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสพืน้ฐาน ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานที่มี

จํานวนนักศึกษาใชเครื่องมือและอุปกรณการทดลองมากกวารายวิชาอื่น จึงทําใหอุปกรณบางสวนมีการ

ชํารุดเสียหาย เชน เวอรเนียรคารลิปเปอรและไมโครมิเตอรคารลิปเปอร เปนอุปกรณเร่ืองการวัดและความ

ผิดพลาดมีการชํารุดเสียหายบางสวน ทางหลักสูตรจึงไดจัดหาอุปกรณดังกลาวชุดใหมมาทดแทนให

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

หลักสูตรไดดําเนินการขอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอตอการใชงานของอาจารยและ

นักศึกษา และไดรับการจัดสรรเปนที่เรียบรอยแลวโดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปการศึกษาจะมีตองมีการสํารวจอุปกรณการทดลองและเครื่องมือ

ตางๆ ที่จําเปนในการเรียนการสอนทั้งของอาจารยและนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อใหการเรียนการ

สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
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ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดย

ความรวมมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของ

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การดําเนินการ(D) 

หลักสูตรไดดําเนนิการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิง่สนับสนุนการเรยีนรู

โดยผานรูปแบบทัง้สองสวนกอนเสร็จสิน้ภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 

จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 3.90 คะแนนและผลการประเมินในสวนของ

นักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ

มาก คดิเปน 4.26 คะแนน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

จากการผลการประเมิน อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อปรับปรุงในสวนที่ยังมีความ

บกพรอง และอาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการขอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยังบกพรองหรือยัง

ไมเพียงพอตอการใชงานของอาจารยและนักศึกษา และไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

-อาจารยประจําหลักสูตรไดเสนอความคดิวาในปการศึกษาตอไปควรมีการทําแบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการฟสิกสทุกๆ ภาคเรียนการศึกษา เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรยีนการสอนมากขึ้น 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-0-1 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

6.1-0-2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

6.1-0-3 งบประมาณ ป 2560 ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณแผนดิน ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 
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2558  2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3 ขอ 3 ขอ 

3คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

1. หลักสตูรมีชองทางใหอาจารยและนักศึกษาไดประเมินผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู ซึ่งอาํนวยความสะดวกและรวดเร็วตอการไดรับผลการประเมินเพื่อนาํไปพัฒนาหลักสูตร 

2. หลักสตูรมีสิง่สนับสนุนดานการเรียนการสอนที่เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ใหมีการสํารวจจํานวน และประสิทธภิาพของเครื่องมอืการทดลอง อุปกรณการเรียนการสอน

ตําราเอกสารที่ใชในการเรยีนการสอนทุกปการศึกษา 

2. ตองมีการจัดสรรงบประมาณหรอืปรับปรุงพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการ

ทดลอง และตาํราเอกสารที่ใชทุกปการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหเพยีงพอตอความตองการของอาจารยและนักศกึษา 

ตองดําเนนิการอยางเปนระบบหลายขั้นตอนทาํใหเกิดความลาชา ซึ่งอาจไมทนัตอความตองการ

ของนักศึกษาในรุนหรอืชั้นปนัน้ ๆ 

2. การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูควรใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเขาไปมสีวนรวม 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. เปดโอกาสใหอาจารยประจาํหลักสตูรมีสวนรวมในการพจิารณาจัดสรรสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 2. ควรมีการสาํรวจและจดัสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรูใหกับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 3.00 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 3.00 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา

โทที่ไดรับการตีพมิพหรอืเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารง

 ตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร 

การ-เรี ยนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่  6 สิ่ ง

สนับสนุนการเรยีนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน 
หลักสูตร 

ไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.30 ดีมาก 

3 นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 

4 อาจารย 2.64 ปานกลาง 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 3.33 ด ี

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.14 ด ี

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถงึ คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมนิรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 3.00 
26.36 

- 4.39 
6 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 2.50 
16 

84.21%  = (84.21/100)x5 4.21 
19 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ที่3.2 3.00   2.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3.00   3.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1 x100 = 20% =  

(20/20)x5 
5.00 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 40 
1 

x100 = 20%=  (20/60)x5 1.67 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
0.40 

x100 = 8% =  (8/20)x5 0.00 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 3.00   2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 4.00 
11 

91.6% 5.00 
12 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3.00   3.00 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.14 

ผลการประเมิน ด ี
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ตารางที่ 3 ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค

ประ 

กอบ

ที่ 

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 4.30  4.30 ดีมาก 

3 3 2.33 - -  2.33 ปานกลาง 

4 4 2.64 - -  2.64 ปานกลาง 

5 5 3 3.67 - 3.34 ด ี

6 1 - 3.00 -  3.00 ด ี

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 2.66  3.34  4.30 3.14 ปานกลาง 

 

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 –6 

 

จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกดานการบริหารหลักสูตรที่ทํางานสอดรับกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวทิยาลัย 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรเสนอใหมหาวทิยาลัยและหนวยงานอื่นๆ กระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการจดั

ผูสอน การประเมินนักศึกษา ใหกับอาจารยประจําหลักสูตร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในการรับนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตรควรมีการคัดเลือกนักเรียนดวยแบบทดสอบที่มคีวาม

เฉพาะทาง 

2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรเพิ่มเตมิใหหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   

ในหลายๆ ดาน 

3. คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

4. การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดใหการรับนักศึกษาเปนไปตามลักษณะเฉพาะของ

หลักสูตร 

2. เสนอใหมหาวิทยาลัยหรอืคณะจัดสรรงบประมาณใหมากขึน้เพือ่ใชในการพัฒนานักศึกษา

หลายๆ ดาน 

3. จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร และลดภาระงานอื่นๆ ที่ไมจําเปน

เพื่อสนับสนุนใหมีการทําผลงานทางวิชาการ 

4. เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สํารวจและจัดสรรสิ่งสนบัสนุนใหกับหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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