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คํานํา 
 
  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมี
ระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควร
พัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 
  สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามป
การศึกษา 2559  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560รวมถึงขอมูล
อื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรมมคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับ ดีทั้งนี้หลักสูตรไดรับการ
รวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 
 

 
         

(นายพะเยาว ยงศิริวิทย) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการ
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 
5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาฟสิกส มีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา
ฟสิกส มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวน
ของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝก
ประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกบัอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางใน
การติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการ
เรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารยชาวตางประเทศ 
  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงาน
นักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบที ่ จํานวนตัว
บงชี ้

คะแนนประเมิน 
ความหมาย 

ผลการประเมิน 
1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 4.70 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.00 ดี 
4. อาจารย 3 2.85 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.50 ดี 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 1 3.00 ดี 

รวม 14 3.38 ดี 
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จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยที่สามารถ
นําไปสู การปฏิบัติ/ดําเนินงาน   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุมทุก
สาขา   

3. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

4. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจนโปรงใส 
5. นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขามามีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร 
6. มีอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานทางวิชาการและประสานงานเพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
7. หลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
8. บัณฑิตสวนใหญมีงานทํา 
9. จากการประเมินบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีคะแนนในดานที่ 4 มากที่สุดคือ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
10. หลักสูตรมีระบบและกลไกวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา   
11. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
12. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน   
13. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําโครงงานฟสิกสในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณ

ใน หองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือทํางานตอไปได   
14. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 
15. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหมอยาง 

ตอเนื่องหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

16. หลักสูตรไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและมีราคาสูงพรอมทั้ง
บุคลากรสําหรับการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาปฏิบัติการจากศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งชวยใหหลักสูตร   
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งชวยลดภาระ  ดานงบประมาณในการจัดหาโดย
หลักสูตรเอง 

17. หลักสูตรใหการสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรตามแตโอกาส
อยางเต็มที่ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 
2. สนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น โดย ดร.ธนพงศ พันธุทอง กําลังอยู

ระหวางการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
3. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากกวานี้เชนรวมกับคณะจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวของกับ

ฟสิกสตามโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก (road show) 
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4. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21 

5. หลักสูตรควรเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีอัตราการคงอยูอัตราการสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามเกณฑ 

6. จัดสรรงบประมาณใหมีอยางเพียงพอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3. พยายามสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิม่มากขึน้ 

โดยใหมีอาจารยพี่เลี้ยงแนะแนวทาง เทคนิค การเขียนวารสารวิชาการ เทคนิคดานภาษาอังกฤษ แก
อาจารยรุนใหม 

4. หลักสูตรควรดําเนินการใหนักศึกษามีอัตราการคงอยูสูงเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
6. การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยทดแทนที่ลาสมัยใหมีอยางเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรลดภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรใหเทาเทียมกัน หรือจัดการเขาคายการทําผลงานวิชาการ 

2. จะตองจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส หรืออาจารยประจําโปรแกรมฟสิกสฯ ที่มีตําแหนงทางวิชาการ

แนะนําอาจารยประจําหลักสูตรที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการไดรูจักเทคนิคของการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ตํารา หรือ หนังสือ เพราะอาจารยทางดานฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการยอมมีความรู 

เทคนิค ในการขอตําแหนงวิชาการมากกวาอาจารยสาขาอื่น ตามที่ทางคณะฯ ไดจัดอบรมอยูบอยๆ โดยใช

วิทยากรสาขาอื่น อยางนั้นจะไมสัมฤทธิ์ผล เพราะไมใชอาจารยฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการมาแนะนํา 

3. ทางคณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

4. ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณในการทําวิจัยแนะแนวทางการทําวิจัยและเขียนผลงานวิจัย

ใหกับอาจารยที่ไมมีประสบการณการวิจัย โดยอาจจะจัดประชุมกลุมยอย (meeting) เดือนละ 1 ครั้ง และ

พูดคุย ปรึกษาหารือในสาขายอยของฟสิกสที่อาจารยคนนั้นถนัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากโปรแกรม

วิชา หรือ คณะฯ แลวแตความเหมาะสม 

5. หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเปนระยะๆเพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

6. ควรมีการประชาสัมพันธและแจงนักศึกษาเร่ืองการประเมิน 

7. หลักสูตรยังขาดแคลนเคร่ืองมือเฉพาะทาง 

8. เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการพิจารณา จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

9. สํารวจและจัดสรรสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัยใหกับหลักสูตรไดมีอยางครบถวนและเพียงพอ 

10. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณาเพื่อ 

ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ. 7 ปการศึกษา 2559 หนา 5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา ฟสิกส 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปการศึกษา 2559 
 

 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.ขอมูลทั่วไป  
1.1 หลักสูตร  (25491641100884) 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     :วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาฟสิกส 

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  :วิทยาศาสตรบัณฑติ (ฟสิกส) 

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 1.3.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันเปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการแขงขันในดานตางๆ ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบ
นี้อาศัยวิทยาศาสตรเปนปจจัยในการผลิต พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของผลผลิตทําใหเกิดการแขงขันทางวิทยาศาสตรใน
ยุคโลกาภิวัตน ในขณะที่ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ดานความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในประเทศ
ไทยอยูในอันดับที่ไมสูงมากนัก ดังนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตรใหกับทรัพยากรมนุษยของประเทศ  เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ และควรเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตการ
เขารับการศึกษา  
 
 1.3.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมในปจจบุันมีขอมูลขาวสารตางๆ มากมาย ทั้งขอมูลที่เปนขอเท็จจรงิ รวมถึงการโฆษณา ชวนเชื่อตางๆ ซึง่
ขอมูลเหลานั้นไดสรางปญหาทางสังคมและวฒันธรรม ทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นการสงเสริมการเรียนรูโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหกับทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิง่สําคัญ และเปนหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหมนุษยมีความรูความสามารถ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถแสดงความคิดเห็นไดดวยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร  
 

ผลกระทบจากขอ 1.3.1และ1.3.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  
มีเหตุผล สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทองถิ่น และดํารงตนในสังคมแหงการเรียนรู 
 
 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
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สอดคลองกับพันธกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ใน ขอที่ 1 จัดการศึกษาที่หลากหลายเพือ่ผลิตบัณฑติและ
พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพและคุณธรรม  
 

ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน่ของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/โปรแกรมอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/โปรแกรมอื่น ) 
 (1)  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 

-  กลุมวิชาที่อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ที่นักศึกษาตองเรียนในคณะอื่น 
ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตรกลุมวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
-  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต 

 (2)  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
   รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได ตามความสนใจใน
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (3)  การบริหารจัดการ 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและนักศึกษาในการ
พิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับ
มาตรฐานและผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส 
 

1.4  ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
1.4.1  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
-ปรัชญาของหลักสตูร 

  เนนคุณธรรม  นําฟสิกสกาวหนา  เพื่อพัฒนาทองถิ่น  
- ความสําคัญของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปนหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศนกวาง มีภูมิ
ปญญา และทักษะอาชีพดานวิทยาศาสตร  ที่สนองตอความตองการของทองถิ่นและประเทศรวมทั้งมี
คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

-วัตถุประสงคของหลักสตูร 
(1)  เพื่อผลิตบัณฑติใหมีความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ

ความตองการของทองถิ่นและประเทศ 
(2)  เพื่อผลิตบัณฑติใหมีพื้นฐานความรูในการพฒันาตนเองหรือศึกษาตอในระดับที่สงูขึ้น 
(3)  เพื่อผลิตบัณฑติ ใหมีโลกทศันกวาง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและ

ความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม  
  (4)  เพื่อผลิตบัณฑติใหมีคุณภาพชีวิต และอยูในสังคมอยางมีความสุข  
  
 
 
 
 

1.5  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
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    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา  2555 
ไดพิจารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในการประชุมครั้งที่  1  /  2555  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2555 
ไดรับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร จากสภาวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในการประชุมครั้งที่  1  /  2555  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ  2555 
ไดรับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555 
ไดรับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่  11 กันยายน 2558 
 

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรขอความรวมมือในการขอสอบคัดเลือก

นักศึกษา 
หลักสูตรไดมีสวนรวมในการออกขอสอบในการคัดเลือก
นักศึกษาในสาขาวชิาฟสิกส 

- หลักสูตรควรเขารวมในการประชาสัมพนัธหลักสูตร หลักสูตรไดรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออก
ประชาสัมพนัธหลักสูตร 
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3. อาจารยประจําหลักสตูร 
   3.1 อาจารยประจําหลักสูตร(ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-

สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1 นายพะเยาว ยงศริิวิทย อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2546 

2 นายบรรจง ทองสราง อาจารย วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2545 

3 นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2546 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัทักษิณ 2553 

5 นางสาวมูรณี ดาโอะ อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัทักษิณ 2553 

 
 3.2 อาจารยประจําหลักสูตร(ชดุปจจุบนั) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-

สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1 นายพะเยาว ยงศริิวิทย อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2546 

2 ผศ.วัฒนา เดชนะ ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 

3 นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2546 

4 นายธนพงศ พันธุทอง อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2558 

5 นางสาวมูรณี ดาโอะ อาจารย วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัทักษิณ 2553 

 
4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจํา 

1) ผศ.วัฒนา เดชนะ 
2)  ดร.อนุมัติ เดชนะ 
3)  นายบรรจง ทองสราง 
4)  ดร.ธนพงศ พันธุทอง 
5)  นายชาญยทุธ ฟองสุวรรณ 
6)  นายพะเยาว ยงศิริวิทย 
7)  นายศักดิ์ชาย คงนคร 
8)  นายศราวฒุิ ชโูลก 
9)  นางสาวนวรัตน สีตะพงษ 
10) นางสาวพชิญพิไล ขุนพรรณราย 
11) นางสาวมูรณี ดาโอะ 
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5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

เกณฑการประเมิน แนวปฏิบัต/ิผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 
(เกณฑสําหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[   ] 1.1 อาจารยประจําหลักสูตร(ชุดปจจุบัน) 
เปนไปตามเกณฑ ดังนี ้
1. นายพะเยาว ยงศิริวิทย 
2. ผศ.วัฒนา เดชนะ 
3. นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 
4. นายธนพงศ พันธุทอง 
5. นางสาวมูรณี ดาโอะ 

 

  1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรหรือรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 

  1.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนําเสนอ สกอ.   

 
 

2. คุณสมบั ติ ของ
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 
(เกณฑสําหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[   ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 

  2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษาการดําเนินการและโครงสราง
ของหลักสูตรขอ 3.2 ) 
2.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนําเสนอ สกอ. พรอมแสดง
คุณวุฒิ  

11. การปรั บปรุ ง
หลั กสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
(เกณฑสําหรับระดับ
ปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

[   ] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2555 (ปรับปรุง
ไมเกิน 5 ป) 
 
 

  11.1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
11.2 คู มื อการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตร 
11.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2559 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน    ผาน    
   ไมผาน 

   ผาน    
   ไมผาน 

บรรล ุ

หมายเหตุ :หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
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หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของ
หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบการบริหาร
อาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.ธนพงศ พันธุทอง   โทรศัพท  : 081-2754811 
ผูจัดเก็บขอมูล        : ดร.ธนพงศ พันธุทอง   โทรศัพท  : 081-2754811 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมี แนวคิ ด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกลไกไปสู
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ไม มี การปรั บปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

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

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า รปรั บปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

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

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

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

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผู ต รวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   
ผลการดําเนินงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
เปาประสงคหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีระบบการรับและแตงตั ้งอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดอาจารยที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
การวางแผน (P)  
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการวางแผนระยะยาว 5 ป เพื่อใหอัตรากําลัง
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (FTES= 1: 20)  มีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ โดยเสนอประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ือง การ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ 6 การจัดหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาที่
สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
ฟสิกสและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน  6 เดือน 

2. ประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ภายใตขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สงขลา เร่ือง การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ 6 การจัดหา 
และคัดเลือกบุคลากร)   

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวชิา 

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา กําหนดคุณสมบัตอิาจารย 

เสนอขออัตรากําลังผานคณะและมหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัคร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ และแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร 

ดําเนนิการคัดเลือกอาจารย

ปฐมนเิทศอาจารยใหม 

ปรับปรุง 

วิเคราะหแผนอัตรากําลัง 

กลไก ระบบ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 12 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการสอบทั้งสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ 

ขอเขียนและสอบสัมภาษณ และประกาศผลทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การดําเนินการดังกลาว 
หลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบขอเขียน และสอบ 
สัมภาษณ    

4. ปฐมนิเทศอาจารยใหม โดยอาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานใน 
องคกร และดานอื่น ๆ ตามภารกิจของหลักสูตรและโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชาจะแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง 
อาจารยใหม เพื่อคอยใหคําแนะนํา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียน 
การสอน งานดานวิจัย งานดานการบริการวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่น ๆ  
(ตามแบบรายงานการประเมินตนเอง) โดยกรรมการประเมินระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ พรอมทั้งให 
ขอเสนอแนะเปนรายบุคคลนอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรมสัมมนาของมหาวิทยาลัยซึ่งไดจัดอบรม 
ใหแกอาจารยใหมพรอมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูและฝกทักษะการสอน รวมทั้งเปดโอกาสใหอาจารยใหม 
ไดทําความรูจักระหวางอาจารยใหมตางคณะ เพื่อเปนการสรางเครือขายและความรวมมือในอนาคต 

5.  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําประชุมรวมกันในการประชุมคณาจารยประจําโปรแกรม
ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป และหลักสูตรเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตรวา
ครบถวน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
การดําเนินการ (D) 
        อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรโดยใชระบบที่ปรากฏขางตนมาตั้งแตปการศึกษา 2555 โดยไดแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 
ทานคือ  
 

 อาจารยพะเยาว ยงศิริวิทย   ประธานหลักสูตร 
 อาจารยบรรจง ทองสราง                             อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ               อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยศราวุฒิ ชูโลก   อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยมูรณี ดาโอะ  กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 
 

 ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ไดผานขั้นตอนตาง ๆ ตามระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยกรรมการประจําหลักสูตรชุดนี้ดํารงตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา และเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2558หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ดังนี ้
 

 อาจารยพะเยาว ยงศิริวิทย   ประธานหลักสูตร 
 ผูชวยศาตราจารยวัฒนา เดชนะ            อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ               อาจารยประจําหลักสูตร 
 ดร.ธนพงศ พันธุทอง   อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยมูรณี ดาโอะ  กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 
 

 โดยอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ไดผานขั้นตอนตามระบบการรับและแตงอาจารยประจําหลักสูตร
เชนเดียวกัน โดยตั้งแต 24 พฤษภาคม 2558 หลักสูตรไมมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 13 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รวมกับอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป ไดประชุมทบทวนระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงาน
พบวา เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรปรากฏวายังไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอาจารย
ประจําหลักสูตรในดานของคุณวุฒิ (ระดับปริญญาเอก) ของอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากในชวงตั้งแตจัดทํา
หลักสูตรในปการศึกษา 2555 จนถึง พฤษภาคม 2558อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
ยังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก และยังไมมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้นเมื่อทางสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตรที่ชัดเจน ทางหลักสูตร ฯ จึงไดพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรอยางจริงจัง จึงไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2ทาน คือ 
1) อาจารยบรรจง ทองสราง เปน ผูชวยศาตราจารยวัฒนา เดชนะ ซึ่งมีผลงานเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
ฟสิกส  2 และกําลัง เขียนตําราในรายวิชา ทฤษฎีแม เหล็กไฟฟา เพื่อเขาสูตํ าแหนงรองศาสตราจารย  
2) อาจารยอาจารยศราวุฒิ ชูโลก เปน ดร.ธนพงศ พันธุทอง ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกส 
โดยตรง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการทํางานวิจัยในระดับนานาชาติมาแลว รวมทั้งกําลังขอ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย เขามาเสริมศักยภาพของหลักสูตร ฯ จึงทําใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากการพิจารณาระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร พบวาเปนระบบที่มีศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้นหลักสูตรจึงยังคงใชระบบดังกลาวในการ
ดําเนินงานตอไป รวมทั้งไดมีการพิจารณาแผนพัฒนากรอบอัตรากําลัง และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย (ลาศึกษา
ตอ) เพื่อใช เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2559 โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รวมกับอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ไดประชุม
ทบทวนแผนพัฒนาตนเองของอาจารยพรอมกันนี้ไดมีมติสนับสนุนให อาจารยศราวุฒิ ชูโลก ซึ่งเคยเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร ฯ ไดลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกส เนนการวิจัยดานดาราศาสตร เมื่ออาจารย 
ศราวุฒิ ชูโลกสําเร็จการศึกษามาแลว จะไดเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ตอไป และในขณะเดียวกันนั้น จะเนนผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานมีตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
ระบบการบริหารอาจารย 
เปาประสงคอาจารยประจําหลักสูตรสามารถดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดใชระบบและกลไกการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังนี้  

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 14 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงานดานการสอน 

- กําหนดจัดทํารายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) กอนเปดภาค
การศกึษา 

- กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (มคอ. 5) 
ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นภาคการศึกษา 

- กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลกัสูตร (มคอ. 7)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศกึษา 

ภาระงานดานการพัฒนานักศกึษา  

การพัฒนาตนเอง  

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

ชี้แจง บทบาท ภาระหนาที่ 

ก 

ตดิตามการบริหารอาจารย 

วิเคราะหผลการประเมิน 

สํารวจความพึงพอใจของอาจารย 

แบบสํารวจความพึงพอใจ 

ของอาจารยประจํา
อาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา 

ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 

ประชุมเพื่อวางแผนบทบาทหนาที่ 

ระบบ กลไก 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 15 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
การวางแผน (P)  
 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 
1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรม
พัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 
2558- 30 กันยายน 2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนา
อาจารย ดังนี ้
1. แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียน

การสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของ
อาจารย 

2. แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดบทบาทหนาที่ ชี้แจงและกําหนดกรอบระยะเวลาสําหรับงานที่อาจารย ประจํา
หลักสูตรตองดําเนินการใหแลวเสร็จ เพื่อจัดสงใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา ไดแก    

3.1 ภาระงานดานการสอน ( กําหนดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ ประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) สงกอนเปดภาคการศึกษา กําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา กําหนดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา)    

3.2 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา (แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษา นิเทศนักศึกษา)    
3.3  ภาระงานตามพันธกิจอื่น (การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)    
3.4 ภาระงานอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน งานงบประมาณ งานพัสดุ) 

4. อาจารยประจําหลักสูตร ฯ สํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร ฯ ตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป
การศึกษา 2559 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห 
และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงในปการศึกษา 2560 ตอไป 
 
 

การดําเนินการ (D) 
1. จากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจ ดาน

ตาง ๆ พบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดปฏิบัติภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ การเรียนการสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นอาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชา
สอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการ
จัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร โดยใช
แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 3 ดาน คือ การบริหารและพัฒนา



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 16 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารย กระบวนการบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 3 ดาน มี
คะแนนเทากับ 4.09 อยูในระดับ มาก 

3. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและ
พัฒนาอาจารย ดังนี ้
3.1 แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการ
เรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอน
ของอาจารย 

3.2  แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดสรรงบประมาณให
คนละ 10,000 บาท 

3.3   แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานจะไดรับทราบขอกําหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และความ รับผิดชอบ
ในงานดานตาง ๆ ของหลักสูตร ไดแก    

3.1  ภาระงานดานการสอนอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดปฏิบัติภาระงานดานการสอนซึ่งไดจัดสรร 
วิชาสอนที่ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม อาจารย 
ประจําหลักสูตรทุกคนจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา รวมทั้งจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จัดสง มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (ตามปฏิทินวิชาการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดดําเนินการจัดสงตามกําหนดเวลา    

3.2  ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดกําหนดชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรฯหรืออาจารยประจําโปรแกรมวิชาจํานวน 1 ทาน สงใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
ของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 มอบหมายและแตงตั้งใหอาจารยประจําหลักสูตร ฯ ทุกทานนิเทศก
นักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพทางฟสิกส ณ สถานประกอบการตาง ๆ ภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัด
ใกลเคียง อาทิเชน ศูนยพิสูจนหลักฐาน ภาค 9 อ.หาดใหญ จ.สงขลา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา อ.เมือง 
จ.สงขลา ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง ต.โคกหลอ อ.เมือง จ.ตรัง และศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

3.3  ภาระงานการบริการวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรโปรแกรมวิชา คณะ และศูนยวิทยาศาสตร ได
รวมกันบริการวิชาการแกนักเรียนในระดับตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย     

3.3.1 การบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการดานทักษะทางดานฟสิกส
ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมา  ณ หองปฏิบัติการฟสิกส ศูนยวิทยาศาสตร ไดแก โรงเรียนมหา
วชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย      

3.3.2 การบริการวิชาการใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การ
บริการ วิชาการ ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา    

3.4 ภาระงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวม 
โครงการตาง ๆ ที่ทางคณะไดจัดขึ้นเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันทําขนมไทยและ
อาหาร พื้นบาน โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการตักบาตรตอนเชา โครงการลอยกระทง และรวมแตงกายชุด
ผา พื้นเมืองเปนประจําทุกวันศุกร เปนตน    



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 17 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
3.5  ภาระงานอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน งานงบประมาณ งานพัสดุ) อาจารยประจํา 

หลักสูตร ไดรวมมือกันในงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมทั้งไดรวมกับโปรแกรม
วิชา ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป    

3.6  การพัฒนาตนเอง (ศึกษาตอ อบรม ดูงาน สัมมนาวิชาการ ตีพิมพบทความ) อาจารยประจํา 
หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และ
พัฒนา นักวิจัย การสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงาน
วิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้งโดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดเขารวม
อบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง ไดแก 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ ตีพิมพบทความวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ” วันที่ 4  
สิงหาคม  2559  หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี   

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช google classroom วันที่ 2-3  
พฤษภาคม 2560 หอง Classroom 1 ชั้น 2  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  

4.เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หอง
ประชุมชั้น 7 อาคาร 48  

5.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ พัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารยโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วันที่ 30-31  พฤษภาคม 2560 หองประชุมชั้น 7 อาคาร 48  

6. โครงการอบรมการเขียนหนังสือ/ ตํารา/เอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 13  มิถุนายน  2560 
หองประชุมคณะวิทยาศาสตรแล เทคโนโลยี  

7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางความรูดานการประกัน คุณภาพการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน  
2560 หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดมีระบบการบริหารอาจารยประจํา
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยประจําหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนใน
สาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารย
ประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และจากการที่ อาจารยประจําหลักสูตรได
ประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งมีการ
ประเมินทั้งหมด 2 ดาน คือ 
1. ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 4.09 
2. ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 3.61 
ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน มีคะแนน เทากับ 3.85 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทําวิจัย รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยครบ
ทุกคน 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 18 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาประสงคอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องรวมทั้งมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
 
การวางแผน (P)  

1. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา สํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และเปดโอกาสใหอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนไดพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยทางดานฟสิกส และการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก ทางดานฟสิกส ทั้งภายในและตางประเทศ โดยอาจารยประจําหลักสูตร ฯ 1 คน จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทางดานฟสิกส โดยไดรับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยโปรแกรมวิชาไดชี้แจง
วงเงินงบประมาณประจําปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 3. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการเขารวมโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยทางวิชาการ 
 

 4. อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผลการพัฒนาตนเองผานโปรแกรมวิชาฯ 
 
การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ตั้ง

งบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการ
สัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร ในการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
1. หลักสูตรติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการ
ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจาก
การอบรม โครงการและงานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน  
 

1.1 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เชน การนําซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอ เทคนิคและมาตรฐาน
การติดตอสื่อสารขอมูลแบบ Wireless LAN with Ethernet 10 Base T โดยใช TCP/IP (Fig. 10) ในงานวิจัยเรื่อง
Real Time Underwater Obstacle Avoidance and Path Re-planning Using Simulated Multi-beam 
Forward Looking Sonar Images for Autonomous Surface Vehicle ซึ่งไดตีพิมพในวารสาร ENGINEERING 
JOURNAL,Vol. 19, Issue 1, 30 January 2015 มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4134404ดิจิทัลและ
การเชื่อมตอ Digital and Interfacing (ดูในคําอธิบายรายวิชาของ มคอ.3 ของรายวิชาดังกลาว) และไดนําหลักการ
ของกรอบอางอิงแบบหมุน ดังแสดงใน Fig.2 ของงานวิจัยดังกลาวขางตน มาใชในการเรียนการสอนในรายวิชา 
4132101 กลศาสตรคลาสสิก 1 Classical Mechanics I (ดูในคําอธิบายรายวิชาในหนาที่ 2 ของ มคอ.3 ของ
รายวิชากลศาสตรคลาสสิก 1) 
2. การพัฒนาตนเองในดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรฯ และ
โปรแกรมวิชาฟสิกสฯ จะมีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมในหลายโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองใน



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 19 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และในปการศึกษา 2559หลักสูตรและโปรแกรมวิชาฟสิกสฯ มีอาจารยเขาสู
กระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย คือ ดร.ธนพงศ พันธุทอง โดยไดทําการสอบ
สอนในวิชากลศาสตรคลาสสิก 1 เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 และผลการสอบผานเกณฑ นอกจากนั้นยังมี ผศ.วัฒนา 
เดชนะ กําลังเขียนตําราในรายวิชาทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา ซึ่งเปนการเตรียมที่จะขอตําแหนงรองศาสตราจารย สาขา
ฟสิกส ในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ที่ยังไมไดขอตําแหนงทางวิชาการนั้น สาเหตุสําคัญเนื่องจากภาระงาน
สอนมาก เชน อาจารยขาราชการ มีภาระงานสอนอยางนอย 12 ชั่วโมงตอสัปดาห อาจารยพนักงานฯ ตองมีภาระ
งานสอนอยางนอย 15 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งนอกจากเวลาที่ใชในการสอนแลว ยังตองทํางานดานตาง ๆ เชน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตร ฯลฯ 
3. การพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟสิกสและโปรแกรมวิชาฟสิกสฯ รวมกัน
พิจารณาเพื่อวางแผนการลาศึกษาตอของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละสาขายอย โดยพิจารณาถึงอัตรากําลังที่จะ
สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนตอไปได โดยไมกระทบตออาจารยที่คงอยูมากนัก   
 

4.  กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําผลการสํารวจ
มาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับ 4.09 และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริม
และพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2560ในลําดับตอไป 

 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
1. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะ จัดโครงการสงเสริมการทําตําแหนงทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิง

ปฏิบัติการ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดมีการดําเนินการเพื่อยื่นขอ
ผลงานทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน คือ ดร.ธนพงศ พันธุทอง 

2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท นั้น 
หลักสูตรไดรวมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม 
และไดปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการนําเสนอเผยแพร
ผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนา
ตัวเองทั้งหมด ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  แตสงผลตอการทําวิจัย การเผยแพร
ผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑภาระงาน
สอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนที่เทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัยเพื่อใชในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการเพิ่ม
เงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏบิัตกิารตาง ๆ 
4.1-1-3 คําสั่งเปลีย่นแปลงกรรมการหลักสูตร 
4.1-1-4 รายงานการประชุม 
4.1-1-5 แผนปฏบิัติประจาํป 2560 
4.1-1-6 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ
4.1-1-7 คําสั่งเปนกรรมการประจําฝายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-8 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 
4.1-1-9 มคอ.3,5รายวิชาทีบู่รณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
4.1-1-10 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
อาจารย 

4 ขอ 
4.00 

คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3ขอ 
3 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยที่สามารถ
นําไปสู การปฏิบัติ/ดําเนินงาน   
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ควรลดภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรใหเทาเทียมกนั หรือจัดการเขาคายการทําผลงานวชิาการ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 21 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา 
 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =     
 
 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
ในปการศึกษา 2559   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มี
อาจารยประจํา 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
20 ซึ่งคิดเปน 5.00 คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจําทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 
ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

1 5 
 

X 100 รอยละ 
20 

 

จํานวนอาจารยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม	5
 X 5 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 22 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

วุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
20 ป.ตรี  20 X 5 5.00  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารยประจํ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 รอยละ 20 
 5  คะแนน 

รอยละ 20 
 5  คะแนน 

รอยละ 20 
 5  คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุม
ทุกสาขา   

2. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสตูรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 23 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 
60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 
80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 5 คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 0 คน ดังนั้น  มีจํานวนอาจารย
ประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยและรอง
ศาสตราจารย ทั้งหมด 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน  1.67 
คะแนน 

4.2.2-0-1  จํ าน วนอาจา รย ประจํ าที่ มี
  ดํ า รงตํ าแหน งทางวิช าการ
  ระดั บผู ช ว ยศาสต ราจา รย
  และรองศาสตราจารย 

  
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1 5 
 

X 100 รอยละ 
20 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 24 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของประจําหลักสูตรทีด่าํรงตําแหนง

ทางวิชาการ (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
20 ป.ตรี  60 

 
X 5 1.67  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 

4. ไมมี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
5. สนับสนนุอาจารยประจาํหลักสตูรใหมีตําแหนงวิชาการเพิ่มข้ึน โดย ดร.ธนพงศ พนัธุทอง กําลังอยู

ระหวางการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
6. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

7. จะตองจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส หรืออาจารยประจําโปรแกรมฟสิกสฯ ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการแนะนําอาจารยประจําหลักสูตรที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการไดรูจักเทคนิคของการเขียน
เอกสารประกอบการสอน ตํารา หรือ หนังสือ เพราะอาจารยทางดานฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการยอมมี
ความรู เทคนิค ในการขอตําแหนงวิชาการมากกวาอาจารยสาขาอื่น ตามที่ทางคณะฯ ไดจัดอบรมอยู
บอยๆ โดยใชวิทยากรสาขาอื่น อยางนั้นจะไมสัมฤทธิ์ผล เพราะไมใชอาจารยฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการ
มาแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 25 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
 

เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสตูร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 

 X 100 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 26 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา งส รรคที ่ม ีก า ร เผยแพรสู ส า ธารณะในลักษณะใดล ักษณะหนึ ่ง  หรือผ านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2559หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 2 เรื่อง        
มีผลรวมถวงน้ําหนัก 0.6  คิดเปนรอยละ 12คิดเปน3คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารยประจาํหลักสูตร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

0.2 5 
 

X 100 รอยละ 
4 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร (ที่ได

จากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 

4 ป.ตรี 20 
 

X 5 1  คะแนน 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 27 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 คะแนน 

   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20  ผลรวมถวง
น้ําหนัก 1 
รอยละ 20 
เทากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

0.4  
รอยละ 8 
เทากับ 2
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 0.2 
รอยละ 4 
เทากับ 1
คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 
หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป 

สถานที่ 

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 พิชญพิไล ขุนพรรณราย, 
นวรัตน สีตะพงษ, มูรณี 
ดาโอะ, วัฒนา เดชนะ, พะ
เยาว ยงศิริวิทยและชาญ
ยุทธ ฟองสุวรรณ. (2559).  

สมบัติทางกายภาพของหิน
บริเวณแหลงน้ําพุรอนเขาชัย
สน ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ครั้งที่ 6 การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน, สงขลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 

0.2 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 

- ไมมี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไมมี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- พยายามสนบัสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานตพีิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
โดยใหมีอาจารยพี่เลี้ยงแนะแนวทาง เทคนิค การเขียนวารสารวชิาการ เทคนิคดานภาษาอังกฤษ แก
อาจารยรุนใหม 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- ทางคณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 28 
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- ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณในการทําวิจัยแนะแนวทางการทําวิจัยและเขียนผลงานวิจัย
ใหกับอาจารยที่ไมมีประสบการณการวิจัย โดยอาจจะจัดประชุมกลุมยอย (meeting) เดือนละ 1 ครั้ง และ
พูดคุย ปรึกษาหารือในสาขายอยของฟสิกสที่อาจารยคนนั้นถนัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากโปรแกรม
วิชา หรือ คณะฯ แลวแตความเหมาะสม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
 

กํากับดูแลตัวบงชี้  : ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ดร.ธนพงศ พันธุทอง  โทรศัพท  : 081-2754811 
 

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

- ไ ม มี ก า ร
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดํ าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี ้

-มีการรายงานผล
การดํ า เนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดํ า เนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ครบทุกเรื่องตาม
คํ า อ ธิ บ าย ในตั ว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงาน
ที่ โ ด ด เ ด น 
เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น ใ น
ส ถ า บั น ก ลุ ม
เ ดี ย ว กั น  โ ด ย มี
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ ยื น ยั น 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู ต ร วจประ เ มิ น
สามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผล
การดํ าเนินงานที่
โ ด ด เ ด น อ ย า ง
แทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การคงอยูของอาจารย 
- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2559 จํานวน 5 คน แมวาหลักสูตรจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในบางคน แตอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการบริหารงาน
ครบ หรือมีการคงอยู คิดเปนรอยละ 100 

- จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  
ความพึงพอใจของอาจารย 
 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมาก คิดเปน 4.09 คะแนน 
โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี้ 
ปการศึกษา หัวขอประเมิน ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2558 ความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร 
คิดเปน 4.06 คะแนน  

ความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

คิดเปน 3.90 คะแนน  

2559 ความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร 

คิดเปน 4.09 คะแนน เพิ่มจากป 2558  
คิดเปน 0.03 คะแนน 

ความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

คิดเปน 3.61 คะแนน ลดจากป 2558  
คิดเปน 0.3 คะแนน 

หมายเหต*ุ* ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ไดทําหนาที่ประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ  

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 ตารางสอน 
4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน 3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

2 คะแนน 
3ขอ 

3 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3 
จุดแข็ง 

- อาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมีอัตราคงอยูรอยละ 100  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- ไมมี 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู 

   ปการศึกษาที่รับเขา 
   จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

ปการศึกษา 
2555 

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา
2557 

ปการศึกษา
2558 

ปการศึกษา
2559 

ปการศึกษา2555 40(25) 25 25 25 1(สําเร็จการศึกษา
23) 

ปการศึกษา 2556  42(12) 12 12 12 
ปการศึกษา 2557   30(15) 15 15 
ปการศึกษา 2558    28(20) 20 
ปการศึกษา 2559     27(18) 

รวม     66 
อธิบายตาราง 

นักศึกษาชั้นปที่ 5รหัสนักศึกษา 554233 ในปการศึกษา 2555รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน

เปดภาคเรียน 1/2555 จํานวน 40 คนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษาคงเหลือ 25 คน เนื่องจากมี

นักศึกษาไมมาติดตอ 1 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2555 และลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 4 คน พน

สภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 11 คนในปการศึกษา 2559 นักศึกษาคงเหลือ จํานวน 24 คน และ  

จบการศึกษา จํานวน 23 คน ไมจบการศึกษา จํานวน 1 คน  

 นักศึกษาชั้นปที่ 4รหัสนักศึกษา 564233 ในปการศึกษา 2556รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน

เปดภาคเรียน 1/2556 จํานวน 42 คนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษาคงเหลือ 11 คน เนื่องจากมี

นักศึกษาไมมาติดตอ 1 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2555 และลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 16 คน พน

สภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 14 คน 

 นักศึกษาชั้นปที่ 3รหัสนักศึกษา 574233 ในปการศึกษา 2557รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน
เปดภาคเรียน 1/2557 จํานวน 30 คนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษาคงเหลือ 15 คน เนื่องจากมี
นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 13 คนและลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 2 คน 
 นักศึกษาชั้นปที่ 2 รหัสนักศึกษา 584233 ในปการศึกษา 2558 รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน
เปดภาคเรียน 1/2558 จํานวน 28 คนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 มีนักศึกษาคงเหลือ 19 คน เนื่องจากมี
นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 6 คนและลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 2 คนนักศึกษาไม
มาติดตอ 1 คน 
 นักศึกษาชั้นปที่ 1รหัสนักศึกษา 594233 ในปการศึกษา 2559รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอน
เปดภาคเรียน 1/2559จํานวน 27คนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559 มีนักศึกษาคงเหลือ 17 คน เนื่องจากมี
นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 7 คนและลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 2 คนนักศึกษาไม
มาติดตอ 1 คน 
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2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
1. จํานวนนักศึกษาสนใจนอย 
2.  เปนหลักสูตรที่เรียนยาก 
3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดย
เริ่มตนจากปการศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ชั้นปที่ 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 

1 20(18)     

2  22(19)    
3   25(14)   
4    40(12)  
5     40(25) 

รวม 18 19 14 12 25 
รอยละของนักศึกษาที่

สอบผานตามแผนกําหนด
การศึกษา 

90% 86.36% 56% 30% 62.5% 

 
อธิบายตาราง 
นักศึกษาชั้นปที่ 4รหัสนักศึกษา 564233 ในปการศึกษา 2556 

- รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1/2556 จํานวน 42 คน 

- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษาคงเหลือ 13 คนเนื่องจากลาออกโดยไมทราบสาเหตุ

จํานวน 15 คน นักศึกษาไมมาติดตอ 2 คน พนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 12 คน 

- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558-2/2559 มีนักศึกษาคงเหลือ 12 คน เนื่องจากไดสถานที่เรียนใหม 

วิทยาลัยพยาบาล จํานวน 1 คน 

นักศึกษาชั้นปที่ 3รหัสนักศึกษา 574233 ในปการศึกษา 2557 

 - รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1/2557 จํานวน 30 คน 

 - เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 มีนักศึกษาคงเหลือ 16 คน เนื่องจากมีนักศึกษาพนสภาพการเปน

นักศึกษา จํานวน 12 คนและลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 2 คน 

 - เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559 มีนักศึกษาคงเหลือ 14 คน เนื่องจาก 

นักศึกษาชั้นปที่ 2รหัสนักศึกษา 584233 ในปการศึกษา 2558 

 - รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1/2558 จํานวน 28 คน 

 - เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 มีนักศึกษาคงเหลือ 22  คน เนื่องจากมีนักศึกษาพนสภาพการเปน

นักศึกษา จํานวน 6 คน 

 - เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559 มีนักศึกษาคงเหลือ 19 คน เนื่องจากลาออกเพื่อไปเรียนสถานที่ใหม 

จํานวน 3 คน 
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นักศึกษาชั้นปที่ 1รหัสนักศึกษา 594233 ในปการศึกษา 2559 

 - รายงานตัวและมีชื่ออยูในทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1/2558 จํานวน 27 คน 

 - เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559 มีนักศึกษาคงเหลือ 18 คน เนื่องจากมีนักศึกษาพนสภาพการเปน

นักศึกษา จํานวน 7 คนและลาออกโดยไมทราบสาเหตุจํานวน 2 คน  
 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
    สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 90% 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 รอยละ 86.36%  
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4 รอยละ 56%  
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5 รอยละ 30%  

 

5.จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน(เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)12คน 
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร         0 คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร        12 คน 
5.4 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบ)ุ            0 คน 

แขนงวิชา …………-…………จํานวน………-……………คน 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ……-……………… 
คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุนนั้น 

6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 

1) จํานวนนักศึกษาติด E และ W บางรายวิชา 
2) จํานวนนักศึกษาที่กําลังทําโครงงานวิจัยไมเสร็จสมบูรณจํานวน 12 คน 
3) จํานวนนักศึกษาลาออก 
4) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ 
5) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสาํเร็จ แตละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่
มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที ่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในการรายงาน
การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกลไกไปสู
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

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

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก ารประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

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

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

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

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

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

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ ยื น ยั น 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปาประสงค 
จากการประชุมปรึกษาหารือ ทางหลักสูตรไดตัง้เปาประสงคในการรับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2559 
คือ  
- ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 
- ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไก
การรับนักศึกษา ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 

(ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
การวางแผน (P) 
 จากขบวนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 พบวา ควรปรับปรุงประชาสัมพันธหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน เพิ่มจํานวนสถานศึกษาในการทํากิจกรรมroad show เผยแพรความสําเร็จของศิษยเกา 
จัดสรรทุนการศึกษา เปนตน โปรแกรมวิชารวมกับคณะปรับปรุงเว็บไซทของโปรแกรมวิชาเพื่อประชาสัมพันธ
โครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะจัดหา
ทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน นอกจากนี้ทําใหในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต และโปรแกรมวิชาฟสิกสไดปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโดยใชกระบวนการและขั้นตอนตามระบบ
และกลไกการรับนักศึกษา โดยดังนี ้
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

ดังนี้คือ  
- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา  
- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
          1) แบบโควตามหาวิทยาลัย จํานวนรอยละ  62.5% โดยคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกโดยใชขอสอบจาก
ทางมหาวิทยาลัย หรือคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา เชน การบําเพ็ญประโยชน ความสามารถทางกีฬา คุณธรรม
จริยธรรม เปนตน จากนั้นในสวนสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือกกอน จากนั้นสอบ
สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และโปรแกรม
วิชาฟสิกส ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย สําหรับโควตาคุณสมบัติเฉพาะจะดําเนินการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว 
2) แบบสอบคัดเลือกภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ  37.5%   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร 
และสอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และโปรแกรมวิชาฟสิกสซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
           หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และโปรแกรมวิชาฟสิกสและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
   ทั้งนี้ในปการศึกษา 2558 จะมีสัดสวนการรับของโควตามหาวิทยาลัย รอยละ 37.5 และสอบคัดเลือกภาคี 5 
สถาบันที่รอยละ 62.50 ดังนั้นดวยเหตุผลใหสามารถรับนักศึกษาไดตามเปา จึงไดปรับสัดสวนการรับนักศึกษาตาม
กระบวนการดังกลาวขางตน (เปรียบเทียบความแตกตางของกระบวนการรับในป 2558 และ 2559 ตามที่ระบุใน 
SAR เลม 2558) 
การดําเนินการ (D) 
 ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
ทําการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษา
ตามประเด็นดังนี้ 
1. บุคลิกภาพ 2. การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 
อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกับมหาลัย ดําเนินการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 
1. ประเภทสอบคัดเลือกตรงรับนักศึกษา 4 คน มีผูมารายงานตัว จํานวน 4 คน 
2. ประเภทสอบคัดเลือกกลุมภาค ี
     2.1 รอบที่ 1 มีผูมารายงานตัว จํานวน 8 คน 
     2.2 รอบที่ 2 มีผูมารายงานตัว จํานวน 14 คน 
     2.2 รอบที่ 3 มีผูมารายงานตัว จํานวน 1 คน 
3. ผูที่สอบผานขอเขียนจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณโดยหลักสูตรแตงตั้งตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่สอบ
สัมภาษณโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
    3.1 บุคลิกภาพ 20 คะแนน 
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ผลการดําเนินงาน 
    3.2 การใชภาษา 20 คะแนน 
    3.3 เจตคติตอวิชาชีพ 30 คะแนน 
    3.4 ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 30 คะแนน 
           จากการรับนักศึกษาทั้ง 2 ประเภท ไดจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 27 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผนที่กําหนดคือ
จํานวนรับนักศึกษา 40 คน  
การประเมินผลการดําเนินการ(C)  
 อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ 
มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 27 คน    ซึ่งเมื่อจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตร
กําหนดอาจารยประจําหลักสูตร จึงไดรวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบวาปญหาการรับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษา
ต่ํากวาเปาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปจจุบันคานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรลดลง และมี
หลักสูตรเปดใหมเพิ่มมากขึ้นควรเพิ่มเติมขอมูลเปรียบเทียบกับขอมูลของปที่ผานมา 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็น
รวมกันวาในปการศึกษา 2560 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road show ในสถานศึกษาจํานวนมาก
ในหลายพื้นที่ ทั้งสงขลา พัทลุง และสตูล โดยตัวแทนหลักสูตรรวมกิจกรรม ปรับปรุงเว็บไซตของคณะและโปรแกรม
วิชาเพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ ใหทันสมัย และ
เสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจนเพิ่มมากขึ้น 
 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
              เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี บําเพ็ญ
ประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษากลุมนี้ รวมทั้งมี
กิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งดานวิชาการและดานการ
ใชชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดําเนินการดังนี้ 
เปาประสงค (O) 
              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) โดยไดวางแผน 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดยปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหลักสูตรไดกําหนดใหมีเตรียมความพรอมดานที่ตรงกับสาขาวิชา คือ เตรียมความพรอมดาน
วิชาฟสิกสพื้นฐานเพิ่มเติมดวยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เปนตน 
การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสนส. เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวชิาการตัง้แต
วันที่ 12-15,21,22,26 ก.ค. 2559โดยเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบ 
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ผลการดําเนินงาน 
เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมพบวามีความรูเพิ่มเติมในวิชา คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
            2. กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง  
                 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามี
โอกาสไดรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวา มีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนกับ
เพื่อน และรุนพี่กับรุนนอง ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย มีความเคารพรุนพี่ อาจารย และบุคลากร  
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
                 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 25 
กรกฎาคม2559 โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร จัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และ
ผูปกครองในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษาและ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจาก
การเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุน
กูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตนจากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษาและผูปกครองใหความสนใจในเรื่องกองทุนกูยืม
การศึกษาเปนพิเศษเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องคาใชจายในการเรียน 
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
              หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรู
และสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย 
นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องหองปฏิบัติการ สารเคมี การใชอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมี
อุบัติภัย อีกทั้งนักศึกษาไดมีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิงทําใหรูวิธีการ
แกปญหาและการเอาตัวรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองปลอดภัย 
 การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น โดยดูจากผล
การดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของสนส. พบวานักศึกษามีปญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการ
เรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2558 อยางไรก็ตามพบปญหาคือ 1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจาก
นักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทํา
ใหเรียนเสริมไดเพียง 2 วิชา  
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฟสิกส ไดประชุมรวมกัน
พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา 
การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2560 ดังนี ้
1. การสอนปรับพืน้ฐานไดดําเนนิการโดยหลักสูตรรวมกับคณะ จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอม

มากขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรดําเนินการปรบัปรุง เชนในรายวชิาที่มี
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ผลการดําเนินงาน 
การตกหรือเพิกถอนมากใหอาจารยผูสอนพิจารณานักศึกษากอนสอบทุกครั้งหรือใหฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มขึ้นและ
หาหองจัดตารางติวเพิ่มรายวชิาที่มีการตกหรือเพิกถอนมาก 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร กับ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง  

 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร  
3.1-0-4 โครงการปรับพื้นฐานของคณะ 
3.1-0-5 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.1-0-6 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
3.1-0-7 แบบบันทึกอาจารยที่ปรึกษา 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การรับนักศึกษา 4 ขอ 

 
2 ขอ 

2 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน  
 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจนโปรงใส 
2. นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขามามีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากกวานี้เชนรวมกับคณะจัดโครงการอบรมที่เก่ียวของกับ

ฟสิกสตามโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อเปนการประชาสัมพนัธหลกัสูตรเชิงรุก (road show) 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู ความสามารถในรูปแบบตา งๆ ทั ้ง กิจกรรมในหอง เ รียนและนอก
หองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ
ดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได
มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน

ก า ร กํ า กั บ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกลไก
ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู การ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

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

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี 
โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ
ประ เมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดบัปรญิญาตร(ีคณะ) 
คณะมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
  1. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป โดยกําหนดใหวันพุธ คาบที่ 7-8 เปนคาบโฮมรูม งดการ
เรียนการสอน ใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหสามารถดําเนินชีวิต
อยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาดานตาง ๆ และในการประชุมอาจารย
ประจําปการศึกษา 2559เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2559 คณบดีไดย้ําเนนใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทานดูแลและให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อลดปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนซึ่ง
อาจารยที่ปรึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ 

 จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 

 จัดบันทึกการใหคําปรึกษาทั้งแบบรวมและ รายบุคคล 
  2. กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ  เก่ียวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเทคนิคการใหคําปรึกษาแนว
ทางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ชี้แจงกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชนของนักศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาไดทราบ  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาที่ประจําคณะ        และประจํากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษาในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร
และโครงการอ่ืน ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  3.  คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา     มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมีแพทย และ
พยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิ
ตานทาน  และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีก
ชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   
 4.  คณะไดดําเนินการจัดโครงการตาง เพื่อเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะดังนี้ 

4.1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม   และประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยจัด
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง 
นักศึกษา และนักศึกษารุนพี่  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการ
ใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารย
ในโปรแกรมวิชา  และอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  
และแนะนําแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

4.2 โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(Sci& Tech 2015) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2559 เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูจักคิด...ใชชีวิตอยางนักศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการใชชีวิตของ
นักศึกษาใหม  รวมทั้งขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  เชน  ประวัติความเปนมาของ
คณะกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาระเบียบขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการ
และอาคารเรียน  เชนไฟไหมเพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคาร
เรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหาเบื้องตนได 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 43 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
4.4 โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59  รุนที่ 1 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 และ รุนที่ 2 

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 เพื่อสรางความสัมพันธกับเพื่อน ๆ และรุนพี่ ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว 
และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาได
ตรงตามเปาหมาย   

4.5 โครงการ Sci & Tech กีฬาสานสัมพันธเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ 2560  
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 คณะมีการสงเสริมและสนบัสนนุใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนาํความรูดานการประกัน
คุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรมและแตละกิจกรรมไดนํากระบวนการ PDCA มาใชโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
จัดกิจกรรมใหสอดคลองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ดังนี ้
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารยชาวตางประเทศ 
 
เปาประสงค 
คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกบัการควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวชิาการและแนะแนวแกนักศึกษาซึง่จะ
มีชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
ลดลง  
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส ดําเนนิการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวชิาการแก
นักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้
การวางแผน (P) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

4.1 อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษา
และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.2 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําป
การศึกษา 2559 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.3 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการที่
วางแผนไว 

4.4 หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน
วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจาก
นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผลการเรียน การเบิกคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามใหอาจารยที่
ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาไวเพื่อรวมกัน
พิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรบัปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
  อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวากระบวนการ
ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น คณะรวมกับหลักสูตรจัดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม และจากการประชุมรวมกัน มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
เร่ืองใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักศึกษาและกรรมการไดจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น เชน การสรางกลุม



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 44 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ในไลนเพือ่ใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและนํามาใชจริงเพื่อเปน
ชองทางในการใหคําปรึกษากับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ตอไป 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมในไลนทําใหมีการประสานงานติดตอ
ระหวางอาจารยละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปญหา
ทางดานการเรียน  ซึ่งทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดีขึ้น ทั้งดานการเรียนและเรื่องสวนตัว 
กลาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่น ๆ ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควร
ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหาประเมินความเสี่ยง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เปาประสงค 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรมมีความรูและทักษะปฏิบัติทางสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชพัฒนาและแกปญหาใหกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืนและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), 
และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณ 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 (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
ในปการศึกษา 2559  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
การวางแผน (P) 
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรวมกับ

โปรแกรมวิชาฟสิกสและคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อ
การสอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดาน โดยมี
คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส และอาจารยผูสอนในการดําเนินโครงการ 
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก 
กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการพัฒนาชุมชน (ของชมรมฯ) กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขัน
การทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหารทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวยมือเรา กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตน 
ควรเพิ่มกิจกรรมที่จัดโดยโปรแกรมวิชา เชน การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การพานักศึกษาไป
นําเสนอผลงานวิจัย เปนตน 
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ผลการดําเนินงาน 
2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาใหมี

ความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรูดาน ICT 
ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน  งานวัฒนธรรม
สัมพันธ รวมทั้งโครงการอบรม Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังไดวางแผน
รวมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอ่ืน ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเตรียมความพรอมกอนสอบ 
โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถิ่น  กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูอาชีพ 
เปนตนนอกจากนี้ทางคณะไดจัดใหมีการสอนเสรมิภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นป
ที่ 3 ของหลักสูตรดวย 
 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดประชุมดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะใน
การดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ จากการประเมิน
โครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น  เปนไป
ตามเปาประสงคที่วางไว 
 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเห็นควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมทาง
วิชาการ ลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
เพิ่มมากขึ้น  
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุม  
3.2-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
3.2-0-5 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ 
3.2-0-6 คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิต 
3.2-0-7 ตารางเรียนนักศึกษาที่ระบุการเขาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ขอ 

 
    2 ขอ 
2 คะแนน 

2 ขอ 
2 คะแนน 

3 ขอ 
3คะแนน  

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 
จุดแข็ง 

- มีอาจารยที่ปรึกษาทุกชัน้ป เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานทางวชิาการและประสานงานเพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่21 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวมูรณี ดาโอะ    โทรศัพท  :  087-3939033 
 

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

- ไ ม มี ก า ร
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดํ าเนิ นงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตั ว
บงชี้ 

-มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุ ก เ รื่ อ ง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี ้

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ที่ ดี ขึ้ น ในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดํา เนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคํ าอธิบาย ในตั ว
บงชี ้

- มี แ น ว โ น ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ ม เดี ยวกั น  โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ป พ.ศ. ที่
รับเขา 

จํานวน
เขา 

จํานวน
สําเร็จ 

คางจบ ออก
กลางคัน 

2555 2555 40 25 24 
2556 2556 42 12 0 
2557 2557 30 15 0 
2558 2558 28 20 0 
2559 2559 27 18 0 

 
นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 4% 
นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 28.57% 
นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 50% 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 71.43% 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 66.67% 
 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
 1.  รวมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม 
 2.  มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด  
    3.  มีการเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค 
4.  หลักสูตรและโปรแกรมวิชารวมกับคณะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหนักศึกษามีความรักความ 
ผูกพันและความสุขในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเชนกิจกรรม Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
นักศึกษากลุม 534255 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ55.56% 
นักศึกษากลุม 544255 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ60.47% 
นักศึกษากลุม 554255 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ96% 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอการจัดการเรียนสอน

ทุกรายวิชา และผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาการอยูในระดับดี 
หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดย โดยนักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารกับอาจารยที่ 
ปรึกษาและอาจารยผูสอนผานชองทางออนไลนไดหลายชองทางไดแกไลนกลุมกลุมแชทเฟซบุคและ google 
classroom เปนตนและพบวาในปการศึกษา 2559 นักศึกษาไมมีขอรองเรียนใดตอการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-5 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 49 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ขอ 

 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน  
 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 

- หลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- หลักสูตรควรเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีอัตราการคงอยูอัตราการสําเร็จ

การศึกษาเปนไปตามเกณฑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- หลักสูตรควรดําเนินการใหนักศึกษามีอัตราการคงอยูสูงเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเปนระยะๆเพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 50 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร
กําหนดไวใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน
คือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :  นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท  :  086-6987129 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท :  086-6987129 
 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 
คะแนนทีไ่ด   = 
 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส ไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจ
ประกอบดวยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีผลรวมของคา
คะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 81.18 คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 
4.78  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป
การศึกษา 2558 

2.1-0-2 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป
การศึกษา 2558 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 27 
2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 17 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 62.96 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 82.14 
3.2 ดานความรู  คะแนน 80.67 
3.3 ดานทักษะทางปญญา คะแนน 81.00 
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล คะแนน 81.25 
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช คะแนน 80.60 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 51 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต คะแนน 81.18 
6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.78 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
4.00 

คะแนน 
 

คาเฉลี่ย 
2.00

คะแนน 
 

คาเฉลี่ย 
4.39

คะแนน 
 

คาเฉลี่ย 
4.78 

คะแนน 
 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 

1. บัณฑิตสวนใหญมีงานทาํ 
2. จากการประเมินบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีคะแนนในดานที่ 4 มากที่สุดคือ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไมมี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- ควรมีการประชาสัมพันธและแจงนักศึกษาเร่ืองการประเมิน 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 52 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางาน
สุจรติทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการคํานวณรอยละ
ของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :  นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท  :  086-6987129 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ โทรศัพท :  086-6987129 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน 
มาพิจารณา** 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                            100 

X 5 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

X 100 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 53 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558 รวม
ทั้งสิ้น 27 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่
สํ า เร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจ
การมีงานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 27 
คนคิดเปนรอยละ 100  ซึ่งมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
25 คน คิดเปนรอยละ 92.59 คิดเปน  4.63 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํ านวนผู ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย
สํ านั กส ง เ ส ริ มและวิ ช ากา ร ง าน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 27 
2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทาํ คน 27 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 
5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 23 
6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 2 
7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
บาท 9,773 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 92.59 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทาํ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

(จํานวนผูตอบ – (มีงานกอนเรียน – 
ศึกษาตอ) 

 

ตัวคูณ 
X 100 

 

25 27 X 100 
รอยละ 
92.59 

 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของบัณฑิต  (ที่ไดจากขอ 1)  ที่ได
งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ 
X 5 

 
92.59 100 X 5 4.63  คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2557  2558  2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป 

รอยละ 
90 

คิดเปน 
4.5 

คะแนน 

- รอยละ 
84.21 

คิดเปน 4.21 
คะแนน 

รอยละ
92.59 

คิดเปน 4.63 
คะแนน 

   

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- 
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หมวดที4่ ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ปการ 
ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 
ทะเบียน 

ผาน 

554233 (ป 5)              
4132301 ฟสิกสเชิงอุณหภาพ 1/2559    1       1 1 
4571401 แคลคูลสั 1 1/2559      1     1 1 
4571402 แคลคูลสั 2 1/2559        2   2 0 
4581101 หลักสถติ ิ 1/2559       3 1   4 3 
4132201 การสั่นและคลื่น 2/2559       1    1 1 
4132501 ฟสิกสแผนใหม 2/2559     1      1 1 
4571402 แคลคูลสั 2 2/2559       2 1   3 2 
4581101 หลักสถติ ิ 2/2559    1       1 1 
564233 (ป 4)              

3563110 
การเปน
ผูประกอบการ 

1/2559     1  1    2 2 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 1/2559   1 3 4 4     12 12 
4133201 ทัศนศาสตร 1/2559      1 1    2 2 
4133401 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1/2559      4 3    7 7 
4133613 วิทยาศาสตรพลังงาน 1/2559  4 5 2       11 11 

4134404 
ดิจิทัลและการ
เชื่อมตอ 

1/2559 1 3 2  2 2     10 10 

4134801 การเตรียมฝกฯ 1/2559 12          12 12 

4134901 สัมมนาฟสิกส 1/2559  1 4 6 1      12 12 

4134902 โครงงานฟสิกส 1/2559         12  12 0 

574233 (ป 3)              
3591105 เศรษฐศาสตร

ทั่วไป 
1/2559  1 8 6       15 15 

4132401 อิเล็กทรอนิกส 1 1/2559  1 6 7 1      15 15 
4133201 ทัศนศาสตร 1/2559  1 1 1 4 8     15 15 
4133301 ฟสิกสเชิงสถิต ิ 1/2559 2 1  1  2  5  4 15 10 
4133401 ทฤษฎี

แมเหล็กไฟฟา 
1/2559     1 7 4    12 12 

4134709 ภาษาอังกฤษฯ 1/2559 8 3 2 1 1      15 15 
4581101 หลักสถติ ิ 1/2559  1 1 2 3 3 4   1 14 14 
3563110 การเปน

ผูประกอบการ 
2/2559   2 3 4 2     11 11 

4003001 วิธีวิจัยทางฯ 2/2559         15  15 0 
4132201 การสั่นและคลื่น 2/2559      2 3 1  2 8 6 

4133501 
กลศาสตร
ควอนตัม 1 

2/2559 3   2  1 3 2 1 3 12 8 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 56 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัส ชื่อวิชา 
ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 
ทะเบียน 

ผาน 

4134502 
ปฏิบัติการ
นิวเคลียร 1 

2/2559 5  3 4 1  2    15 15 

4134701 การประยุกตใชฯ 2/2559 9 5     1    15 15 

4134706 
ระบบสารสนเทศ
ฯ 

2/2559 6 4 4  1      15 15 

4571401 แคลคูลสั 1 2/2559       1   2 3 1 
4571402 แคลคูล ั 2/2559       1 1  2 4 2 
584233 (ป 2)              
4131001 ฟสิกส 1 1/2559    1   1    2 2 

4132101 
กลศาสตร
คลาสสิก 1 

1/2559 2 3  5 5 4     19 19 

4134404 
ดิจิทัลและการ
เชื่อมตอ 

1/2559 5 2 2 1 1 5 3    19 19 

4134701 การประยุกตใชฯ 1/2559 7 12         19 19 
4211105 เคมีพื้นฐาน 1/2559 1 2  3 8 5     19 19 

4211106 
ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 

1/2559 2 2 11 3 1      19 19 

GEH0401 
วิถีลุมน้ํา
ทะเลสาบฯ 

1/2559  5 10 3 1      19 19 

GEH0403 
มนุษยกับความ
งาม 

1/2559 7 4 2        13 13 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยฯ 1/2559 1 2 7 6 1      17 17 
GEH0405 มนุษยกับความฯ 1/2559    1       1 1 
GES0501 วิเคราะหการคดิ 1/2559     1      1 1 

GES0701 
อาหารและ
โภชนาการ 

1/2559   1 3       4 4 

3591105 
เศรษฐศาสตร
ทั่วไป 

2/2559 1 1  4 3      9 9 

4132201 การสั่นและคลื่น 2/2559      2 1   13 16 3 
4132501 ฟสิกสแผนใหม 2/2559   1 1 8 9     19 19 

4132502 
ปฏิบัติการฟสิกส
ฯ 

2/2559 2 1 2 1 1 2 1    10 10 

4133601 ดาราศาสตร 1 2/2559 12 3 1 3       19 19 

4133602 
ปฏิบัติการดาราฯ 
1 

2/2559 6 7  6       19 19 

4134403 
ระบบไมโครโพร
เซสฯ 

2/2559 5 1 2 1 2 8     19 19 

4581101 หลักสถติ ิ 2/2559 1 1  1       3 3 
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รหัส ชื่อวิชา 
ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ลง 
ทะเบียน 

ผาน 

5002105 
การเกษตรทฤษฎี
ใหม 

2/2559  3         3 3 

5033205 การผลิตเห็ด 2/2559   5 4       9 9 

GEH0402 
ปรัชญาและ
ศาสนา 

2/2559         1  1 0 

GES0502 ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม 
 

2/2559 1 3  1       5 5 

594233 (ป 1)              
4131001 ฟสิกส 1 1/2559  1  2 1 4 5 6   20 19 

4131002 
ปฏิบัติการฟสิกส 
1 

1/2559 1 2 2 3 3 8     20 19 

4571401 แคลคูลสั 1 1/2559    1  1 4 3   20 6 
GEL0304 ภาษาจีนฯ 1/2559    1       1 1 
GEL0305 ภาษาญี่ปุนฯ 1/2559 2 2 3 2 6 1 1 2   19 17 
GES0501 วิเคราะหการคดิ 1/2559 2 1 3 8 3 1 1    20 19 
GES0702 การดูแลสุขภาพฯ 1/2559 6 8 4 1       20 19 
4131003 ฟสิกส 2 2/2559       7    13 7 
4131004 ปฏิบัติการฟสิกส 2 2/2559 1   4 1 1 3 3   19 10 
4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 2/2559    3 3 8 4    19 18 

4331106 
ปฏิบัติการ
ชีววิทยาฯ 

2/2559 1 4 5 2 3 3     18 18 

4571401 แคลคูลสั 1 2/2559       2   3 6 2 
4571402 แคลคูลสั 2 2/2559    1  1 4    6 6 

GEH0402 
ปรัชญาและ
ศาสนา 

2/2559          1 1 0 

GEH0403 
มนุษยกับความ
งาม 

2/2559   1 2       4 3 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยฯ 2/2559  1 4 5 5     1 17 15 
GEH0405 มนุษยกับความฯ 2/2559  1         1 1 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อฯ 2/2559   3        3 3 
GEH0409 วิถีอาเซียน 2/2559    1       1 1 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อฯ 2/2559  1 3 5 3 2 2  1 1 19 16 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษใน
โลกฯ 

2/2559 1  4 1 5 6     18 17 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียฯ 2/2559   1        1 1 

GES0701 
อาหารและ
โภชนาการ 

2/2559      1     1 1 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให
ผิดปกต ิ

มาตรการแกไข 

4571401 
4581101 
4133201 
4133401 

 
4131002 

แคลคูลสั 1 
หลักสถติ ิ
ทัศนศาสตร 
ทฤษฎี
แมเหล็กไฟฟา 
ปฏิบัติการ
ฟสิกส 1 

1 นักศึกษาสวนมาก
มีระดบัผลการ
เรียนที่ไมผาน
เกณฑ 

จากการกระจาย
ของระดับผลการ
เรียน 

นักศึกษาขาด 
ความเขาใจใน
ทฤษฎี และ
ทักษะใน
ปฏิบัติการ 

ตองสอนเสริม
ความรูพื้นฐาน
ทางวิทยา ศาสตร
ฯ  
และฝกการ
เตรียมพรอมเรื่อง
การใชอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ 

4133613 วิทยาศาสตร
พลังงาน 

1 นักศึกษาสวนมาก
มีระดบัผลการ
เรียนที่ดมีาก 
 

จากการกระจาย
ของระดับผลการ
เรียน 

- นักศึกษาสวน
ใหญทําปฏิบัติ 
การและแบบ     
ฝกหัดถูกตอง 
และทําการสอบ
ปลายภาคได
คะแนนสูง  
- ขอสอบมีความ
ยาก-งาย ผสมกัน 
แตนกัศึกษาสวน
ใหญสามารถทํา
ไดถูกตอง 

 

4571402 
4132201 

แคลคูลสั 2 
การสั่นและ
คลื่น 

2 นักศึกษาสวนมาก
มีระดบัผลการ
เรียนที่ไมผาน
เกณฑ 

จากการกระจาย
ของระดับผลการ
เรียน 

นักศึกษาขาด 
ความเขาใจใน
ทฤษฎี และ
ทักษะใน
ปฏิบัติการ 

ตองสอนเสริม
ความรูพื้นฐาน
ทางวิทยา ศาสตร
ฯ  
และฝกการ
เตรียมพรอมเรื่อง
การใชอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ 

4134701 
 

4134706 
 

4133601 

การ
ประยุกตใชฯ 
ระบบ
สารสนเทศฯ 
ดาราศาสตร 
1 
 
 

2 นักศึกษาสวนมาก
มีระดบัผลการ
เรียนที่ดมีาก 
 

จากการกระจาย
ของระดับผลการ
เรียน 

- นักศึกษาสวน
ใหญทําปฏิบัติ 
การและแบบ     
ฝกหัดถูกตอง 
และทําการสอบ
ปลายภาคได
คะแนนสูง  
- ขอสอบมีความ
ยาก-งาย ผสมกัน 
แตนักศึกษาสวน
ใหญสามารถทํา
ไดถูกตอง 
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3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 
 ไมมี 
 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
 ไมมี 
 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นาํมาจาก มคอ.5 ของแตละ
วิชา) 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/
คําอธิบายรายวชิา 

สาระหรือหัวขอทีข่าด สาเหตทุี่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

4104705โปรแกรมประยุกตดานวทิยาศาสตร 
ภาคการศึกษาที ่
1/2559 
คําอธิบายรายวิชา  
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร (ภูมิสาร 
สนเทศ) คุณลักษณะและโครงสรางขอมูล ระบบ
การขําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูล และประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การตรวจสอบและ
แกไขขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแสดงผล 
หลักการจัดการระบบฐาน ขอมูลดานกายภาพ 
เครื่องมือระบุตําแหนงดดวยดาวเทียม แผนที่ 
ชนิดและองคประกอบของแผนที่ และภาพถาย
ทางอากาศ 

1. แผนทีก่ารอานแผนที่และ

องคประกอบของแผนที ่

2. ระบบภูมิสารสนเทศ (GI)-

ระบบระบุตําแหนงดวย

ดาวเทยีม (GPS) 

มีวันหยุดชดเชยในชวงเวลานัน้และ

อาจารยผูสอนมภีารกิจเขารวม

โครงการอบรมกับทางคณะและ

มหาวิทยาลยั 

1. นัดสอนชด ในวันพธุที่ 17 

สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-

17.30 น. และทาํรายงานกลุม

สง 

2. นัดสอนชด ในวันพธุที่ 19 

ตุลาคม 2559 เวลา 15.00-

17.30 น. และทาํรายงานกลุม

สง 

4105101 ไฟฟาและพลังงาน 
ภาคการศึกษาที ่
1/2559 
คําอธิบายรายวิชา 
ไฟ ฟ า ส ถิ ต  ไ ฟฟ า ก ร ะ แส ต ร ง  ไฟ ฟ า
กระแสสลับ ไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
การผลิตและจายกํ าลั งไฟฟา  ไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน  อันตรายจากกระแสไฟฟา 
มวลและพลั งงานกํา เนิดและประเภท
พลั งงาน แหลงพลั งงานของไทย การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป และถ า ย เทพลั ง ง าน  
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก การ
ประหยัดพลั งงาน เศรษฐศาสตรและ
วิกฤตการณพลังงาน หัวขอพิ เศษ (เชน
พลังงานนิวเคลียร) 

หัวขอพิเศษ (เชนพลังงาน 

นิวเคลียร) 

เนื้อหาสวนนี้เปดกวางใหเสริมเขาไป

ไดอยางไมมีขอบเขต 

ใหนักศึกษาไปทาํการคนควา

ดวยตนเอง 
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

4102103 กลศาสตร 1 1   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4103501 ธรณีวิทยาทัว่ไป 1   จากที่ดําเนินการสอนพบวา งานที่มอบหมายใหนกัศึกษาทาํ
อาจยากไปสําหรับนักศึกษาบางคน ดังนัน้ในการสอนคร้ัง
ตอไป จะตองมีการทดสอบพื้นฐานการเรียนรู ดานทักษะ
การวิเคราะห เพื่อจะได 
มอบหมายใหนักศึกษาทํางานตรงตามศกัยภาพของแตละคน 
และอาจตองมีการนําเอาการประเมินโดยอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนมา เปนสวนหนึ่งในการประเมินผล 

4104401 อุณหพลศาสตร 1   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4105102 ปฏิบัติการไฟฟาและพลังงาน 1   1. อาจารยผูสอนควรจะมกีารชี้แนะหรอืพูดคุยซักถามกับ
นักศึกษาใหเหมือนเดิมหรือมากขึ้นกวาเดิม 
2. ควรใหนักศึกษาแตละกลุมมีการสาธติ เพื่อเปนการสรุป
ความคิดรวบยอดจากการทดลองในแตละสัปดาห วา
แนวความคิดหลกัของการทดลองแตละการทดลองคืออะไร 

4131001 ฟสิกส 1 1   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4131002 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4201102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1   เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป
โดยใชขอมูลที่ไดจาก 
1. การปรับปรุงประสิทธภิาพของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2. มีการรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน เมื่อทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาแลว 
3. ใหอาจารยผูสอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอน และ
กลยุทธการสอนที่ใชและแนะนําแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานรายวิชา 

4331101 ชีววิทยา 1 1   กระตุนการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนของนักศึกษา
เพิ่มเติมกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรู กระบวนการคิด 
วิเคราะห ในเรื่องที่เรียนแตละสัปดาห 

4331102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1   เนนกระตุนการคนควาดวยตนเองนอกเวลาเรียนของ
นักศึกษา และกระตุนใหนกัศึกษาสรุปความรู 
ที่ไดจากการเรียนในภาคบรรยายตลอดจนการสืบคนขอมูล
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

เพื่อนํามาใชอภิปรายผลการทดลองใน 
ปฏิบัติการ 

4103503 ดาราศาสตรและอวกาศ 2   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4103506 อุตุนิยมวิทยาทัว่ไป 2   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษาทํา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียน การ
สอน และสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. พัฒนาความรูใหอาจารยในเร่ืองการประเมินโดยอิงตาม
พัฒนาการของผูเรียน 

4104401 อุณหพลศาสตร 2   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4131003 ฟสิกส 2 2   1. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
2. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4131004 ปฏิบัติการฟสิกส 2 2   1. ควรมีการสอบยอยอยางนอยภาคการศึกษาละ 3 - 4 คร้ัง 
เพื่อเปนการกระตุนความรับผิดชอบและความรูของผูเรียน
อยางสม่ําเสมอ 
2. จัดทําแบบทดสอบพื้นฐานความรู 
3. จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานทีจ่ะมอบหมายให
นักศึกษา 
4. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4211101 เคมี 1 2   เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 
มีการบรรยายเนื้อหาหลักของรายวิชา เปดโอกาสให
นักศึกษาได 
ส รางองคความรูดวยตัวเอง โดยใหนกัศึกษาตั้งคําถาม 
สืบคนโจทยปญหาและขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรที่มีการปฏิสัมพันธระหวาง 
อาจารยกับนกัศึกษาและนักศึกษากบันกัศึกษา 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1 2   1. เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพิ่ม 
มากขึ้น 
2. เพิ่มแหลงเรียนรูโดยใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมโดย
อางอิงเนื้อหาที่เรียน 
3. ควรเนนความเขมขนของเนื้อหาในรายวิชานี้เพือ่ให
นักศึกษามีความรูและทักษะตาง ๆ อยางถูกวิธีเนื่องจาก
นักศึกษาตองใชเปนพื้นฐานในการตอยอดในรายวิชา 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเคมีในสาขาเฉพาะทางตอไป 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด แทรก
ในวิชาให เห็นถึงผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยก กรณีศึกษาและใหมีการแสดง
ความเห็นกลุมยอย 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด 
แทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและใหมี
การแสดงความเห็นกลุมยอย 

ความรู 
 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ ได มี
ประสบการณในการไดรับผลกระทบจากการขาด
จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ไดมี
ประสบการณในการไดรับผลกระทบจาก
การขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 

ทักษะทางปญญา 
 

ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพยีงการ
สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการ
ทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝกทํางานเปน
กลุมที่มอบหมาย 

ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใช
เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค และ
เพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล
และความรับผิดชอบ 
 

จั ดให มี ข อกํ าหนดในการวั ดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ใน
ทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอบางวิชา
เรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง  

ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอบาง
วิชาเรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง  

 
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม ................คน   
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ................ คน 

8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการสอน การ

ประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 
8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ   

ไมมี 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 
จํานวนผูเขารวม  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. ประชุมวิชาการ SPC 2017 3 - ไดเขารวมนําเสนอผลงาน 
2. สัมมนาวิชาการฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป 5 ราชภฎั 
เขตภาคใตครั้งที่ 17 

11 2 ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูทางวิชาการและการบริหารองคกร 

3. การแขงขันจรวดขวดน้ําฯ  
ครั้งที่ 15 

11 2 ไดเปนแหลงเรยีนรูและบริการวิชาการใหแกทองถิ่น 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรใหนํามานบัรวมในขอ
นี้ดวย 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี

การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทัน

ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปด

รายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ

พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้

นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการ
ของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 
ผูจัดเก็บขอมูล  :   นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกล ไก
ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มี ร ะ บ บ  มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ น า
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีก ารประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนํ าระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี การประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาประสงค   ไดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ที่มีความ 
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้  
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 
หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมี
เนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและ
กลไก 
การวางแผน (P)  
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559) ซึ่งไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสํานัก 
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีการวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้   

1. หลักสูตรรวมกับคณะเสนอโครงการวิจัยการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยศึกษาแนวโนมและปจจัยความตองการบัณฑิตที่จบจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยการสุมตัวอยางผูใชบัณฑิตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ศึกษาแนวโนมและปจจัยความตองการศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปตตานี ยะลา 
และ นราธิวาส เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง   

2. เมื่อโครงการวิจัยผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรดําเนินการเสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุง 
หลักสูตร นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดจากโครงการวิจัยมาจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 โดย 
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ.1) รวมทั้งสอดคลองกับแผนการ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ   

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย 
รายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
และการทํางานในลําดับตอไป 

4. หลักสูตรจัดใหมีการจัดทํารางหลักสูตรและการวิพากษหลักสูตร อยางละ 1 ครั้ง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่ มี
ความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรดานฟสิกส เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การเพิ่มเติม-ปรับลดคําบรรยายรายวิชา การยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต   

5. หลักสูตรดําเนินการเสนอรายละเอียดของหลักสูตรโดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ ระดับ
คณะ และสงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและประสานงานกับคณะเพื่อนําเขาเสนอ 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย   

6. เมื่อหลักสูตรไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จะประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเสนอหลักสูตรภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 
ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

7. เมื่อเอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือ 
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ผลการดําเนินงาน 

รับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน 
การดําเนินการ (D) 

ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) หลักสูตร 
ไดดําเนินการตามแผนไดวางไวเปนลําดับดังนี้   

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 748/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
(หลักสูตร ปรับปรุง พุทธศักราช 2559)   

2. หลักสูตรไดศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา โดยไดศึกษาแนวโนมและปจจัยความตองการบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟสิกส โดยสุมตัวอยางผูใชบัณฑิตจากหนวยงานที่เก่ียวของกับหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา ผูใชบัณฑิตรอย
ละ 100 ใหความเห็นวาการปรับปรุงหลักสูตรมีความเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรมีองคความรูที่สงเสริมใหบัณฑิตมี 
ความพรอมเขาสูการทํางาน และคาดวาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะมีงานทํา ผูใชบัณฑิตใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ 
พบมากที่สุดในบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรคือ บัณฑิตบางสวนยังขาดความมั่นใจในการทํางาน สงผลให 
หลักสูตรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมทั้งการเตรียมความพรอมแกนักศึกษาในการกาวสูมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตที่
แนะนําใหบัณฑิตควรมีความรูดานภาษา เพื่อใชในการสื่อสารกับผูอื่นไดในระดับดี หลักสูตรไดปรับปรุงการ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนทักษะทางภาษาและการสื่อสารในรายวิชาตาง ๆ ของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

3. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการจัดทํารางหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ 
ครอบคลุมในศาสตรดานฟสิกส ผูใชบัณฑิต ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ในการสัมมนา “การจัดทํารางหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส” เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 748/2559 

4. จากนั้น อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ 

ครอบคลุมในศาสตรดานฟสิกส และผูใชบัณฑิต ในการสัมมนา “การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ฟสิกส” เมื่อวันที่  28 เดือน เมษายน พ.ศ.2559  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1152/2559 

โดยมีตารางเปรียบเทียบหลักสตูร พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนดังนี ้

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1.  ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (ฟสิกส )  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Science (Physics)  
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Physics) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (ฟสิกส)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Science (Physics) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Physics) 

3.  ปรชัญาของหลักสตูร 
เนนคุณธรรม  นําฟสิกสกาวหนา  เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3.  ปรชัญาของหลักสตูร 
มีคุณธรรม นําวิชาการ สูความกาวหนาทางฟสิกส เพื่อพัฒนาทองถิ่น
และประเทศชาติ 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 67 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.  วัตถปุระสงคของหลักสตูร 

4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศ 

4.2  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

4.3  เพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม  

4.4  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพชีวิต และอยูในสังคมอยางมี
ความสุข 

4.  วัตถปุระสงคของหลักสตูร 
4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางฟสิกส ที่

สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และความตองการของ

ทองถิ่นและประเทศ 

4.2  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

4.3  เพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

5.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
นายพะเยาว    ยงศิริวิทย 
ผศ.วัฒนา       เดชนะ 
นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
นายธนพงศ    พันธุทอง 
นางสาวมูรณี   ดาโอะ 

ดร.อนุมัติ       เดชนะ 
นายธนพงศ    พันธุทอง 
ผศ.วัฒนา      เดชนะ 
นายศราวุฒิ    ชูโลก 
นางสาวมูรณี   ดาโอะ 

6.  ระบบการจดัการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

6.  ระบบการจดัการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

7.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

7.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

8.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 8.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต บังคับเรียน  9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต เลือกเรียน  3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี        

9 หนวยกิต - กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
  เลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
  เลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      97 หนวยกิต 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      95 หนวยกิต 

8.2.1 กลุมวิชาเนื้อหา 83 หนวยกิต 8.2.1 กลุมวิชาแกน  25 หนวยกิต 
วิชาแกน  25 หนวยกิต 8.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา      70 หนวยกิต 
วิชาเนื้อหาบังคับ  31 หนวยกิต -  วิชาเฉพาะดานบังคับ  36 หนวยกิต 
วิชาเนื้อหาเลือก  27 หนวยกิต -  วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา      27 หนวยกิต 

   -  วิชาฝกประสบการณวชิาชพี   8 หนวยกติ 
8.2.2 กลุมวิชาวทิยาการจัดการ 6 หนวยกิต    
8.2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 8 หนวยกิต    

8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาการปรบัปรุงหลักสตูร เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และสงเอกสารหลักสูตรไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนตรวจสอบ และ นําเสนอ
ตอคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย   

6. จากนั้นสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชมุครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสงขลาไดอนุมตัิพิจารณา เห็นชอบ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 68 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอหลักสูตรเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) 
เปนดังนี้ 
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การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสงขลาไดอนุมัติพิจารณาเห็นชอบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
เกณฑ มาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 
(มคอ. 1) และสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 – 
2564) รวมทั้งเปนหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของ
ประเทศ 
 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 คณะกรรมการหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 
2560  
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.1-0-1 คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
5.1-0-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 748/2559 และ 1152/2559) 
5.1-0-3 มคอ.2 
5.1-0-4 รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ส า ร ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร 

3 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3ขอ 
3 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ.1) รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2564)  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที ่ทันสมัยของอาจารยที่

มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการ

พัฒนาความสามารถจากผูรูจริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับ

การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับ

โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ

ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึง

การทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จ

การศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อ

เทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผู

อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง

กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่

มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 
ผูจัดเก็บขอมูล   :   นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการ
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

- มี ผลจ ากกา ร
ปรั บปรุ ง เห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 
- มี แนวทา งปฏิ บั ติ ที่ ดี  โ ดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผูสอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปาประสงคการวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขาและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัยและมีการบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับ
การ เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับ
โปรแกรมวิชา จะทําการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดผูสอนรายวิชา จากนั้นจัดทํา 
มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 รวมกัน  จากนั้นจึงนําไปสอน ขณะที่สอนมีการทวน
สอบการทํางานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย 
หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการ
สอนโดยนําผลการดําเนินงานที่มีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทํา มคอ.3,4 ในการสอนครั้งตอไป อยางไรก็ตาม
อาจารยผูสอนยังไมมีผูใดไมผานการประเมิน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ.5,6 ภายใน 30 วัน  
จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและ
กลไกถึงประสิทธิภาพในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของ
หลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 

การวางแผน (P)  
1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 มายังโปรแกรมวิชาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรทั่วไป  
2. โปรแกรมวิชาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป มอบหมายใหหลักสูตรดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่ง

อาจารยประจําหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละ
รายวิชา พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตาม
คุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อสงไปยัง สนส.ผานคณะ 
4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย

ประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร 
มคอ.3,4 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอน
ใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตร
ตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน การสอน 

การดําเนินการ (D) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้  
 นําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายชื่อผูสอนพรอมกลุม
เรียน/ชั้นป แกสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงทําความเขาใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3, 4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปด
ภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกัน
จัดทํารายละเอียดของมคอ.3,4 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย รวมทั้งใหอาจารย
ผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบขอสอบกอน และหลังการสอบในแตละครั้ง และการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3,4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน การสอนในแตละภาคการศึกษา โดย
ผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงของผูสอนเปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา 
กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ใหบริการวิชาการรวมทั้งการทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน  

นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยผูสอนเขารวมโครงการตาง ๆ ที่ผูสอน
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัยและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก   

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3955/2559   

2. โครงการอบรม เรื่อง กาวไกลไปกับสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 25/2560    

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการสอน/คําสอนและหนังสือ/
ตํารา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 812/2560   

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช Google Classroom เมื่อวันที่ 2-3 
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ผลการดําเนินงาน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1329/2560  
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For Education เพื่อพัฒนาอาจารย บุคลากรดาน

เทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่อวันที่ 11-12 และ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 
1487/2560   

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการสอน/คําสอนและหนังสือ/
ตํารา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 1934/2560 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3,4 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมิน
การสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการ
ชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและ
แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การ
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยจัดทํา
รายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5,6 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการ
เรียนการสอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.5,6 สง
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไป
พิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2560 ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยสวนใหญพบวานักศึกษาของหลักสูตร มีปญหายกเลิกรายวิชาเรียนใน
บางรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน ดังนั้นจึงไดมีการประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่ ..../2559 เพื่อหาวิธีการ
แกปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมไดมีขอสรุปคือใหมีการปรับอาจารยผูสอนจาก 3 คน เปน 2 คน ในภาคเรียนถัดไป  
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่อง วิทยาศาสตรบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสุขภาพและชุมชนในศึกษา

และพัฒนาเครื่องสีขาวแบบทองถิ่นเพื่อผลิตขาวกลองโดยการใชการประสมประสานกับเครื่องกลไฟฟา มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส 1  

- มีการนํากระบวนการการบริการวิชาการ เรื่อง การวัดอุณหภูมิ มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ใน
รายวิชาปฏิบัติการอุณหพลศาสตร  

 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.3,4 
5.2-0-2 มคอ.5,6 
5.2-0-3 มคอ.7 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
กา ร วา ง ระบบผู ส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

3 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา   
2. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ   
3. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน   
4. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําโครงงานฟสิกสในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณใน หองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือทํางานตอไปได   
5. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- ไมมี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 

คําอธิบายตัวบงชี ้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล

สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให

นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

วิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง 

คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสม

ของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ

กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่

หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหง

ความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษา

สามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับ

ความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสาํคัญ

กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที ่ม ีค ุณภาพดวยในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ
ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 
ผูจัดเก็บขอมูล   :   นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 
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เกณฑการประเมิน   
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มี ร ะบ บ มี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ร ะ บ บ
กลไกไปสู
ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก ารนํ า ระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มี ผลจากการปรั บปรุ ง เห็ น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติ ที่ ดี  โ ดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงค  ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อใหผลการ 
ประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา 
 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพื่อ
แสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/
พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน 
มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนน
ภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มี
การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ
รายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3,4 
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3,4 
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4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดาํเนินการจัดทํา มคอ.5,6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ั้ง 5 ดาน 

สงมายังหลักสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร 
การดําเนินการ (D) 

 จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3,4 ในรายวิชาที่

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน 

หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนว

ทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนได

ดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 

รวมทั้งรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทํา

เปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูล

ยอนกลับแกผู เรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกใน

กระบวนการเรียนการสอน คณะและผูสวนรวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่

กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมได

ในระหวางเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตาม

วิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน มคอ.3,4 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3,4 

และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบ

และสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการได

กํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3,4 โดยการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา และ

นําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแก

ผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน 

นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน โดยสงออนไลนผานระบบ และอาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ 
หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนในระหวางภาคการศึกษา และในปการศึกษาตอไป เชน ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมี
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งมีการเรียนปรับพื้นฐาน 
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ในวิชาพื้นฐานดานฟสิกส เพื่อปรับปนฐานใหแกนักศึกษา  พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพรอมในการเรียน
เพิ่มข้ึน หลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกลาวจึงดําเนินการโครงการตอเนื่องในปการศึกษา 2560 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 มคอ.3,4 
5.3-0-2 มคอ.5,6 
5.3-0-3 มคอ.7 
5.3-0-4 โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหม 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การประเมินผูเรียน 3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 

- หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหมอยาง 
ตอเนื่อง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไมมี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไมมี 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- ไมมี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 79 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดที ่
7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารยประจํา
หลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 
ผูจัดเก็บขอมูล   :   นายพะเยาว ยงศิริวิทย  โทรศัพท  : 0896555069 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดํ า เนินงาน
หลักสูตร 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100 มีสวนรวมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง
แผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100 มีสวนรวมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง
แผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อติดตามผล
การรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100มีสวนรวมใน
การประชุมวางแผนการ
เ ต รี ย มค ว า มพ ร อ มแ ก
นักศึกษา 

- บั น ทึ ก ก า ร
ประชุม วันที่ 27 
ก.ค.2559 

 
 
- บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมวันที่  27 
ก.ค.2559 
 

- บั น ทึ ก ก า ร
ประชุมวันที่  27 
ก.ค.2559 

 
- บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมวันที่  27 
ก.ค.2559 

 

  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 80 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
- อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 100 มีสวนรวมใน
การประชุมการจัดทํา และ
ติดตาม การจัดทํา มคอ.
3,4  

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100มีสวนรวมใน
การประชุมการจัดทํา และ
ติดตาม การจัดทํา มคอ.
5,6 และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์กระบวนการ
เรียนรู  

- อาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละ 100 มีสวนรวมใน
การประชุมการจัดทํา และ
ติดตาม การจัดทํา มคอ.7 

 

- บั น ทึ ก ก า ร
ประชุมวันที่  27 
ก.ค.2559 

 

 
 
- บั น ทึ ก ก า ร

ประชุมวันที่  14 
ธ.ค.2559 
 
 
 

- บั น ทึ ก ก า ร
ประชุมวันที่  24 
พ.ค.2560 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ที่ สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส มีรายละเอียด
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

มคอ2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3,4 ครบทุก
รายวิชากอนเปดภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 2/2559 ดังนี้ 
- มคอ.3,4 ภาคเรียนที่ 

1/2559 จํานวน 39 
รายวิชา 

- มคอ.3,4 ภาคเรียนที่ 
2/2559 จํานวน41รายวิชา 

มคอ3   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตาม
แบบมคอ.5,6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 
- มคอ.5,6 ภาคเรียนที่ 

มคอ.5   



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 81 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 1/2558 จํานวน 39 

รายวิชา 
- มคอ.5,6 ภาคเรียนที่ 

2/2558 จํานวน41รายวิชา 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลั งสิ้ นสุดป
การศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร
ทั้ ง  5  ท า น  ป ร ะ ชุ ม
ร ว มกั น เพื่ อทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.
3,4 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2559 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 2/2559 

- แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดบั
รายวิชา 

- แบบทวนสอบ
ขอสอบ 

  

7. มี การพัฒนา/ปรั บปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมิน
การดํ าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปที่แลว 

- มคอ.7 (2558)  
- มคอ.7 (2559)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรจึ ง ไดดํ า เนินการ
ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับ มคอ.2 และ
รายละเอียดตางๆ ในการบริ
งานงานของหลักสูตรในลําดับ
ตอไป 

บันทึกการประชุมใน
ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
อาจารยใหม 

  

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
พัฒนาตน เองขอ ง
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 

  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559หนา 82 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิ ช ากา ร  และ /หรื อ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 1 คน ได รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

คําสั่งเขารวม
โครงการ 

  

11. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาปสดุทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
โดยเฉลี่ย 4.76 

แบบประเมนิความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพ
หลักสูตร 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม โดย
เฉลี่ย4.78 

แบบประเมนิความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิตใหม 

  

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5   1,2,3,4,5  
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  12  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน  12  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดําเนนิการผาน)  100  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 รอยละ 75 
0.00 

คะแนน 

รอยละ 
91.6 
4.5 

คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรมีการดําเนินงานตามตวับงชี้การดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไมมี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- ไมมี 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ปญหาเรื่ องการใชหองปฏิบัติการที่ ไม เพียงพอ กรณีมีวิชาแกนที่ตองใช
หองปฏิบัติการจํานวนมาก 

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ป ญ ห า ต อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะสรางความชํานาญในการใชเครื่องมือใหแกนักศึกษา 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

จัดชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มหลังเรียน หรือ ชวงวันเสาร อาทิตย  

 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ 

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการ

เรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 

แหลง เรียนรู  สื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมี

คุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการรายงานการดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ให

อธิบ ายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนิน งานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.วัฒนา เดชนะ  โทรศัพท  : 08 6616 7592 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.วัฒนา เดชนะ   โทรศัพท  : 08 6616 7592 
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เกณฑการประเมิน 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน

ก า ร กํ า กั บ
ติ ดต าม แล ะ
ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี
กลไก 

- ไมมี การนํ า
ระบบกลไก
ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

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

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก ารนํ า ระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี 
โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ
ประ เมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด
ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงคนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาวางแผน

จัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี ้

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสง
สวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 
จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงาน
รวมทั้งเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดมอบหมายให นางสุภาพ วุฒิพันธุ ทําหนาที่ตรวจสอบ

ความพรอมของวัสดุ อุปกรณตาง เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการการเรียน การสอน ในแตละภาค

การศึกษา โดยในสวนของเครื่องมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การสอน และการ

ทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดยสํานัก

พัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ความพึงพอใจดานตาง ๆ นักศึกษา 
คาเฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมิน 

อาจารย 
คาเฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมิน 

1. ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการสอน     
1.1 จํานวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน 4.09 มาก 3.67 มาก 
1.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน 4.14 มาก 3.67 มาก 
1.3 สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความชัดเจน เขาใจ

งาย 
4.16 มาก 3.67 มาก 

เฉลี่ย 4.13 มาก 3.67 มาก 
2. ดานการบริการของหองสมุด     

2.1 เจาหนาที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในงานใหบริการ 
คําปรึกษาดวยความสุภาพและเหมาะสม 

4.33 มาก 3.67 มาก 

2.2 มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ 4.30 มาก 4.00 มาก 
2.3 มีระยะเวลา การยืมคืนเหมาะสมกับการใหบริการ 4.35 มาก 3.67 มาก 
2.4 เวลาท่ีใหบริการ (เปด-ปด) มีความเหมาะสม 4.30 มาก 3.67 มาก 
2.5 มีท่ีนั่งจัดไวอยางเปนระเบียบ เพียงพอ พรอมใหบริการ 4.26 มาก 3.67 มาก 
2.6 ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน 

คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI 
ฐานขอมูล เปนตน 

4.26 มาก 3.67 มาก 

2.7 การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกตอง คนหางาย และมีแผน ปาย
บอกหมวดหมูที่ชั้นหนังสือ สะดวกตอการคนหา 

4.30 มาก 4.00 มาก 

2.8 มีหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ วารสารและ หนังสือพิมพที่
ครอบคลุมกับความตองการและมีความทันสมัย 

4.26 มาก 3.67 มาก 

2.9 มีชองทางใหผูบริการแสดงขอคิดเห็น ประเมินการ ใหบริการ 4.23 มาก 3.67 มาก 
2.10 มีการฝกอบรมการใชหองสมุด 3.98 มาก 3.67 มาก 
2.11 มีการเรียนรูผานระบบ e-learning 7.19 มาก 3.67 มาก 
2.12 มีการฝกอบรมการสืบคน และการใชฐานขอมูลของ หองสมุด 4.21 มาก 3.67 มาก 

เฉลี่ย 4.25 มาก 3.73 มาก 
3. ดานการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ สอน     

3.1 มีหองเรียนท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน 4.21 มาก 3.33 มาก 
3.2 มีหองเรียนท่ีสะอาด บรรยากาศเหมาะสมตอการเรียนการ สอน 4.07 มาก 3.67 มาก 
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3.3 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน หองปฏิบัติการโดยรวม เชน 
ความสะอาด ความรมรื่น   

4.16 มาก 3.67 มาก 

3.4 ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน โตะ 
เกาอี้ เพียงพอตอจํานวนผูเรียน 

4.21 มาก 3.67 มาก 

3.5 อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมและ เพียงพอ 4.21 มาก 3.33 มาก 
3.6 สภาพแวดลอมภายในหองน้ํา หองสุขาโดยรวม เชน ความ 

สะอาด แสง การถายเทอากาศ 
4.19 มาก 3.67 มาก 

3.7 มีสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย พรอม
ใชงานและเพียงพอตอนักศึกษา 

4.28 มาก 3.67 มาก 

3.8 มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย 4.09 มาก 3.33 มาก 
เฉลี่ย 4.18 มาก 3.54 มาก 

4. ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ ปลอดภัย     
4.1 มีระบบการประปาที่เพียงพอทุกอาคาร 4.30 มาก 3.67 มาก 
4.2 มีระบบไฟฟาที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ   4.37 มาก 3.33 มาก 
4.3 มีระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ 4.28 มาก 3.33 มาก 
4.4 มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่เพียงพอและพรอมใช งาน 4.30 มาก 3.67 มาก 

เฉลี่ย 4.31 มาก 3.50 มาก 
เฉลี่ยทุกดาน 4.22 มาก 3.61 มาก 

ในระหวางปการศึกษา เมื่อเกิดปญหา ไดทําการแกไขตามความเหมาะสม อุปกรณใดเสียหาย ชํารุด 

หลักสูตร รวมกับอาจารยผูสอนจะรีบแจงเพื่อซอมแซม หรือจัดหาใหม ทําใหลดความขาดแคลนและลดอุปสรรคที่

เกิดขึ้นไดบาง แตจากการดําเนินการพบวาการจัดหาสิ่งสนับสนุนมีความลาชา จึงควรใหอาจารยผูสอนและอาจารย

ประจํา หลักสูตรประสานกับงานพัสดุคณะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินจะทราบไดวาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณไม
เพียงพอ เชน เครื่องมือปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน และเครื่องมือสําหรับทํางานวิจัย ดังนั้นหลักสูตรจึงรวมมือกับ
โปรแกรมวิชาจัดหาอุปกรณดังกลาวเพิม่เติม ดังนี้  

1.  ปงบประมาณ 2559 ตามแผนงบประมาณรายไดและผลประโยชน พ.ศ. 2559 โปรแกรมวิชาไดจัดซื้อ
ครุภัณฑใหม คือ กลองถายรูป และเครื่องปริ้นมัลติฟงชั่น  และงบประมาณแผนดิน ไดมีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
จํานวน 1 ตัว สําหรับการวัดอุณภูมิในการทํางานวิจัย 

2. ปงบประมาณ 2560 โปรแกรมวิชาไดจัดสรรงบประมาณรายไดและผลประโยชน พ.ศ.2560 เพื่อ
ดําเนินการซื้อครุภัณฑ คือ โปรเจคเตอรคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลตะแกรงรอนโดรน สําหรับ
จัดการเรียนการสอน และงานวิจัย และงบประมาณแผนดินไดมีการจัดซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
นอกจากงบประมาณดังกลาวแลวโปรแกรมวิชายังไดรับจัดสรรงบเรงดวน สําหรับจัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในงานวิจัยดานวัสดุศาสตร 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความ
รวมมือของคณะในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจัดทํา
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การดําเนินการ(D) 
 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบทั้ง
สองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
การประเมินการดําเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ 3.61 คิดเปน มาก คะแนนและผลการประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตร
พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ 4.22 คิดเปน มาก คะแนน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

6.1-0-1 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-0-2 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 
6.1-0-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 3 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดแข็ง 

- หลักสูตรไดรับการสนับสนนุเครื่องมือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตรที่ทนัสมัยและมีราคาสูงพรอมทั้ง
บุคลากรสาํหรับการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาปฏบิัติการจากศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งชวยใหหลักสูตร   
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสทิธิภาพอีกทั้งชวยลดภาระ  ดานงบประมาณในการจัดหาโดย
หลักสูตรเอง 

- หลักสูตรใหการสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการใชเคร่ืองมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรตามแตโอกาส
อยางเต็มที่ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จัดสรรงบประมาณใหมีอยางเพยีงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรูที่ทันสมัยทดแทนทีล่าสมัยใหมีอยางเพียงพอ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. หลักสูตรยังขาดแคลนเคร่ืองมือเฉพาะทาง 
2. เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลกัสูตรมีสวนรวมในการพิจารณา จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. สํารวจและจัดสรรสิ่งสนบัสนนุทีท่ันสมัยใหกับหลักสูตรไดมีอยางครบถวนและเพียงพอ 
4. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูมาพิจารณา

เพื่อ ดําเนินการปรับปรุง/พฒันา ตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 
 
1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับจาก
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชนการทํางานเปนทีม การเปน
ผูนํา ใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจากผู
ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

การนํา ไปดํ า เนินการ เพื่ อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม 
และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรม
เสริมในวิชา (รหัสและชื่อรายวิชา) ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษยเกา
ที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ เนนให อาจารยผูสอนในวิชาที่
เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม ฝกใชงานโปรแกรม Open Source มากข้ึน 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผู ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน : สถานที่ใหบริการหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 
จุดแข็ง : 1) อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีประสบการณ
จริงทําใหนักศึกษาไดเรียนรูงานจริง 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน 

จะดําเนินการเพื่อเสริมสรางจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายามแกไขจุดออน
โดยเพิ่มสถานที่หรือหาหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

ข อ เสนอการ เปลี่ ยนแปลง ใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการใหเกิดกระจายของการใชงานในหลายวิชา 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
กระบวนการประเมิน การประเมินไดดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต โดย

หนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่องทุกป 

ข อวิ พากษ ที่ สํ าคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน : ของบัณฑิตในเรื่องภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหวางผูรวมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือ สูงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานสามารถทํางานเปนทีม
ได 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปสุดทายเนนการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา 
โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและเอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ  
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่
มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผาน
มา 

ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรในสาขาที่ใกลเคียงกันมาก
ขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีได จึงทําใหมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 
คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร นอยลง 
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1. แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
 

แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน หรือเหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จ 

แผนพัฒนาอาจารย 
 

กรกฎาคม 
2559 

อาจารย
หลักสูตร  

- มีการจัดทํางบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

- มีการจัดทําเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 โดย
อาจารยผูสอนแตละวชิาในหลักสูตร ครบทุก
วิชา 

- มีเอกสารผลการประเมินประสทิธิภาพการสอน
ของอาจารยทุกรายวิชาในหลักสูตร ครบทุก
วิชาเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
 

พฤษภาคม 
2559 

อาจารย
หลักสูตร  

- มีการจัดทําเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 โดย
อาจารยผูสอนแตละวชิาในหลักสูตร ครบทุก
วิชา 

- มีโครงการสงเสริมคุณภาพนักศึกษา(โครงการ
สัมมนาทางวชิาการฟสิกสและวทิยาศาสตร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคใต ครั้งที่ 15) 

แผนการพัฒนา
หลักสูตร 
 

กรกฎาคม 
2559 

อาจารย
หลักสูตร  

- มีเอกสารผลการประเมินประสทิธิภาพการสอน
ของอาจารยทุกรายวิชาในหลักสูตร ครบทุก
วิชาเรียน 

- มีแผนพัฒนาหลักสตูรในปการศกึษา 2560 ซึ่ง
อยูในขันตอนการการขอปรับปรงุหลักสูตรในป
การศึกษา 2558 
 

 
2.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ก า ร แ ต ง ตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

กอนเมษายน พ.ศ. 2559 ประธานหลักสูตร 
และอาจารย 

สําเร็จ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยที่สามารถ

นําไปสู การปฏิบัติ/ดําเนินงาน   
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุมทุก

สาขา   
3. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 
4. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจนโปรงใส 
5. นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขามามีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร 
6. มีอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานทางวิชาการและประสานงานเพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
7. หลักสูตรมรีะบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
8. บัณฑิตสวนใหญมีงานทํา 
9. จากการประเมินบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีคะแนนในดานที่ 4 มากที่สุดคือ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
10. หลักสูตรมีระบบและกลไกวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา   
11. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ   
12. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน   
13. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําโครงงานฟสิกสในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณใน หองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือทํางานตอไปได   
14. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 
15. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหมอยาง 

ตอเนื่องหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

16. หลักสูตรไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและมีราคาสูงพรอมทั้ง
บุคลากรสําหรับการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาปฏิบัติการจากศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งชวยใหหลักสูตร   
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งชวยลดภาระ  ดานงบประมาณในการจัดหาโดย
หลักสูตรเอง 

17. หลักสูตรใหการสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการใชเคร่ืองมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรตามแตโอกาส
อยางเต็มที่ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 
2. สนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น โดย ดร.ธนพงศ พันธุทอง กําลังอยู

ระหวางการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
3. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากกวานี้เชนรวมกับคณะจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวของกับ

ฟสิกสตามโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก (road show) 
4. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่21 
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5. หลักสูตรควรเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีอัตราการคงอยูอัตราการสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามเกณฑ 

6. จัดสรรงบประมาณใหมีอยางเพียงพอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3. พยายามสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมาก

ขึ้น โดยใหมีอาจารยพี่เลี้ยงแนะแนวทาง เทคนิค การเขียนวารสารวิชาการ เทคนิคดานภาษาอังกฤษ 
แกอาจารยรุนใหม 

4. หลักสูตรควรดําเนินการใหนักศึกษามีอัตราการคงอยูสูงเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
6. การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยทดแทนที่ลาสมัยใหมีอยางเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรลดภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรใหเทาเทียมกัน หรือจัดการเขาคายการทําผลงานวิชาการ 

2. จะตองจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรฟสิกส หรืออาจารยประจําโปรแกรมฟสิกสฯ ที่มีตําแหนงทาง

วิชาการแนะนําอาจารยประจําหลักสูตรที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการไดรูจักเทคนิคของการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ตํารา หรือ หนังสือ เพราะอาจารยทางดานฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการยอมมีความรู 

เทคนิค ในการขอตําแหนงวิชาการมากกวาอาจารยสาขาอื่น ตามที่ทางคณะฯ ไดจัดอบรมอยูบอยๆ โดยใช

วิทยากรสาขาอื่น อยางนั้นจะไมสัมฤทธิ์ผล เพราะไมใชอาจารยฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการมาแนะนํา 

3. ทางคณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

4. ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณในการทําวิจัยแนะแนวทางการทําวิจัยและเขียนผลงานวิจัย

ใหกับอาจารยที่ไมมีประสบการณการวิจัย โดยอาจจะจัดประชุมกลุมยอย (meeting) เดือนละ 1 ครั้ง และ

พูดคุย ปรึกษาหารือในสาขายอยของฟสิกสที่อาจารยคนนั้นถนัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากโปรแกรม

วิชา หรือ คณะฯ แลวแตความเหมาะสม 

5. หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเปนระยะๆเพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

6. ควรมีการประชาสัมพันธและแจงนักศึกษาเร่ืองการประเมิน 

7. หลักสูตรยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง 

8. เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการพิจารณา จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

9. สํารวจและจัดสรรสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัยใหกับหลักสูตรไดมีอยางครบถวนและเพียงพอ 

10. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณา

เพื่อ ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
 
1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น
 
2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น
 
3. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น
 
4. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น
 
5. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น
 
ประธานหลักสูตร : __นายพะเยาว ยงศิริวิทย
 
ลายเซ็น : ______________________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ___ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ
 
ลายเซ็น : ______________________________________ 
 
เห็นชอบโดย : __ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
 
ลายเซ็น : ______________________________________ 
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อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: ______________________วันที่รายงาน: ____18 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน:____18 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน:____18 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน:____18 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน:____18 

นายพะเยาว ยงศิริวิทย_____________________________________________

: ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

นิศากร วิทจิตสมบูรณ_______________(รองคณบดีฝายวิชาการ) 

: ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

ทัศนา ศิริโชติ__________________(คณบดี) 

: ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

18 ก.ค.2560____ 

18 ก.ค.2560____ 

18 ก.ค.2560____ 

18 ก.ค.2560____ 

18 ก.ค.2560____ 

_____________________________________________ 

: __________________________ 

: __________________________ 

: __________________________ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารง
 ตําแหนงทางวิชาการ 
4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
จากผลการดํา เนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2559  สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 
กอบที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.71 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 มาก 

4 อาจารย 2.85 มาก 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 มาก 

6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 3.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.38 มาก 

หมายเหตุ   
1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล  

จะเปนการอธิบายวา  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.1    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.2    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.3   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.4   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.5   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.6   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.7   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.8   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.10   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.11    
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 4.00 คะแนน 
81.18 

 
4.78 คะแนน 

17 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 4.5 คะแนน 
25 

X100=92.59 % , 
��.��

���
x5  4.63 คะแนน 

27 

ตัวบงชีท้ี ่3.1 4.00 คะแนน   3.00 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่3.2 4.00 คะแนน   3.00 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่3.3 4.00 คะแนน   3.00 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่4.1 4.00 คะแนน   3.00 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่4.2                               (2.85 คะแนน) 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.1 รอยละ 20 
1 

= 20%   ,    
��

��
x5 5.00 คะแนน 

5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.2 รอยละ 40 
1 

=20%   ,  
��

��
x5 1.67 คะแนน 

5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.3 รอยละ 20 
0.2 

=4%  ,  
�

��
x5 1.00คะแนน 

5 

ตัวบงชีท้ี ่4.3 3.00 คะแนน   3.00คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.1 3.00 คะแนน   3.00คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 3.00 คะแนน   3.00คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.3 3.00 คะแนน   3.00คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.4 รอยละ 100 
12 

=100%  ,   
���

���
x5 5.00คะแนน 

12 

ตัวบงชีท้ี ่6.1 3.00 คะแนน   3.00คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.38 

ผลการประเมิน ดี 

 
 
 
 
 
 

X100 

X100 

X100 

X100 
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ตารางที่ 3ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จํานวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได
มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตวับงชี้

ใน
องคประกอบที่ 

2 - 6 

2 - - 
4.78, 
4.63 

4.70 ดีมาก 

3 3 3, 3, 3 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3, 2.56, 3 - - 2.85 ปานกลาง 

5 4 3 3, 3, 5 - 3.50 ดี 

6 1 - 3 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  3.38 ดี 

ผลการประเมิน 2.94 3.50 4.70 3.38 ดี  

หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบงชี้ที ่3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยที่สามารถ
นําไปสู การปฏิบัติ/ดําเนินงาน   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและครอบคลุมทุก
สาขา   

3. หลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

4. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจนโปรงใส 
5. นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขามามีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร 
6. มีอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานทางวิชาการและประสานงานเพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
7. หลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
8. บัณฑิตสวนใหญมีงานทํา 
9. จากการประเมินบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีคะแนนในดานที่ 4 มากที่สุดคือ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
10. หลักสูตรมีระบบและกลไกวางระบบผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอนในทุกสาขา   
11. หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
12. หลักสูตรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน   
13. หลักสูตรมีการใหนักศึกษาทําโครงงานฟสิกสในหัวขอที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณ

ใน หองปฏิบัติการเพียงพอที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือทํางานตอไปได   
14. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 
15. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหมอยาง 

ตอเนื่องหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

16. หลักสูตรไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและมีราคาสูงพรอมทั้ง
บุคลากรสําหรับการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาปฏิบัติการจากศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งชวยใหหลักสูตร   
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งชวยลดภาระ  ดานงบประมาณในการจัดหาโดย
หลักสูตรเอง 

17. หลักสูตรใหการสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรตามแตโอกาส
อยางเต็มที่ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสตูรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 
2. สนับสนนุอาจารยประจาํหลักสตูรใหมีตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น โดย ดร.ธนพงศ พนัธุทอง กําลังอยู

ระหวางการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
3. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพนัธเชิงรุกมากกวานี้เชนรวมกับคณะจัดโครงการอบรมที่เก่ียวของกับ

ฟสิกสตามโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อเปนการประชาสัมพนัธหลกัสูตรเชิงรุก (road show) 
4. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่21 
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5. หลักสูตรควรเตรียมความพรอมทางการเรียนใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีอัตราการคงอยูอัตราการสําเร็จ
การศึกษาเปนไปตามเกณฑ 

6. จัดสรรงบประมาณใหมีอยางเพยีงพอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3. พยายามสนบัสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานตพีิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

โดยใหมีอาจารยพี่เลี้ยงแนะแนวทาง เทคนิค การเขียนวารสารวชิาการ เทคนิคดานภาษาอังกฤษ แก
อาจารยรุนใหม 

4. หลักสูตรควรดําเนินการใหนักศึกษามีอัตราการคงอยูสูงเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
6. การพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยทดแทนที่ลาสมัยใหมีอยางเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรลดภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรใหเทาเทียมกนั หรือจัดการเขาคายการทําผลงานวชิาการ 

2. จะตองจัดใหมีอาจารยประจาํหลักสูตรฟสิกส หรืออาจารยประจําโปรแกรมฟสิกสฯ ที่มีตําแหนงทางวชิาการ

แนะนําอาจารยประจาํหลักสูตรที่ยังไมมีตาํแหนงทางวชิาการไดรูจักเทคนิคของการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ตาํรา หรือ หนังสือ เพราะอาจารยทางดานฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการยอมมีความรู 

เทคนิค ในการขอตําแหนงวิชาการมากกวาอาจารยสาขาอื่น ตามที่ทางคณะฯ ไดจดัอบรมอยูบอยๆ โดยใช

วิทยากรสาขาอื่น อยางนั้นจะไมสัมฤทธิ์ผล เพราะไมใชอาจารยฟสิกสที่มีตําแหนงวิชาการมาแนะนํา 

3. ทางคณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

4. ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มปีระสบการณในการทําวิจัยแนะแนวทางการทําวจิัยและเขียนผลงานวิจยั

ใหกับอาจารยที่ไมมีประสบการณการวิจัย โดยอาจจะจัดประชมุกลุมยอย (meeting) เดือนละ 1 ครั้ง และ

พูดคุย ปรึกษาหารือในสาขายอยของฟสิกสที่อาจารยคนนัน้ถนดั โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากโปรแกรม

วิชา หรือ คณะฯ แลวแตความเหมาะสม 

5. หลักสูตรควรจัดใหมีกิจกรรมสอนเสริมในวิชาที่นักศึกษามผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํเปนระยะๆเพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

6. ควรมีการประชาสัมพันธและแจงนักศึกษาเร่ืองการประเมิน 

7. หลักสูตรยังขาดแคลนเคร่ืองมือเฉพาะทาง 

8. เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลกัสูตรมีสวนรวมในการพิจารณา จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

9. สํารวจและจัดสรรสิ่งสนบัสนุนทีท่ันสมัยใหกับหลักสูตรไดมีอยางครบถวนและเพียงพอ 

10. หลักสูตรควรนําผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูมาพิจารณาเพื่อ 

ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา ตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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