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ค าน า 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ปีการศึกษา 

2564 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะน าไปสู่

ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

ระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564 เป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

ยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการปฏิรูปการผลิตครู ให้มีคุณภาพ

ทัดเทียมกับนานาชาติให้กับชุมชนท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือยกระดับคุณภาพของการผลิตครูให้สอดคล้องกับการเป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิสอดคล้อง

สัมพันธ์กับสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งมีศักยภาพในการด าเนินงานบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 2 ไม่ประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาจบ 

องค์ประกอบที่ 3 3 2.67 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4 3 3.33 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 4 3.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 3.27 ด ี
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้ระดับ

คุณภาพดีมาก 

2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกิจกรรมเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม

เสริมสร้างความเป็นครูอย่างครบถ้วน 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. การน าเสนอผลงานทางวิชาการควรพัฒนาเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ

วารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสตูร 4 ป ีสาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25641644001265 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Education Program in Physics 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2564 จากการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร

ใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2562 หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ ที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติได้จริง และ

สามารถบูรณาการความรู้ เป็นผู้มีทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยจใช้กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

ที่หลากหลายรูปแบบ (active learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และมีทักษะทางวิชาชีพ 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จึงไม่มีข้อเสนอแนะและผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2 และชุดปัจจุบัน) 
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ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายอนุมัติ เดชนะ วท.ด. สาขาฟิสิกส ์

M.Ed. Physics 

วท.ม. สาขาฟิสิกส ์

กศ.บ. สาขาฟิสิกส ์

 ตรง 

 สัมพันธ์ 

ซิลมีย์ แอหลัง ซูรีหนา เบญ็กาเส็ม 

ธนัญญา ละเหมาะ ศักดิ์ชาย คงนคร 

และอนุมัติ เดชนะ (2565) ผลของ

จุลินทรีย์น้ ามะพร้าวน้ าหอมต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของต้น

แตงกวา งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติด้าน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่าย

สถาบันอุดมศกึษาภาคใต้ คร้ังท่ี 7. 

10 – 11 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

อนิรุธ นิยมพันธ์ รัตตยิา วารีชล วัช

รพงศ์ คงทน ศักดิ์ชาย คงนคร และ

อนุมัติ เดชนะ (2565) การใช้เชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาในการเพิ่มอัตราการ

งอกของเมล็ดข้าว งานประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

คร้ังท่ี 7. 10 – 11 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย วท.ม. สาขาฟิสิกส ์

ค.บ. สาขาฟิสิกส ์

 ตรง 

 สัมพันธ์ 

ชุถาพร ปิริยะ วิลาวณัย์ หมันเหตุ 

อาภาภัทร รตันค า บรรจง ทองสรา้ง 

และพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย. 

(2564). ซากดึกด าบรรพ์ในหิน

ตะกอนท่ีบ่อดินบ้านทุ่งเสม็ด อ าเภอ
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ละงู อุทยานธรณโีลกจังหวดัสตูล. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุ

วิชาการและการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ภาคเหนือ (GNRU) คร้ังท่ี 21 วันท่ี 

9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

Pitchpilai Khoonphunnarai and 

Phayao Yongsiriwit. Potentials 

for Construction Application 

from the Mechanical 

Properties of Rocks Found 

Fossils at Soil Wells, La-Ngu 

District, Satun Geopark Area. E-

Proceeding of the I-

SEEC2021 11th 

INTERNATIONAL SCIENCE, 

SOCIAL SCIENCE, 

ENGINEERING AND ENERGY 

CONFERENCE 24-25 June 

2021. 

3 อาจารย ์ นายบรรจง ทองสร้าง ปร.ด. การพัฒนาท่ียั่งยืน 

วท.ม. สาขาฟิสิกส ์

กศ.บ. สาขาฟิสิกส ์

 ตรง 

 สัมพันธ์ 

บรรจง ทองสร้าง (2564). การ

จ าแนกหินตะกอนโดยวิธีการเรือง

รังสีเอ็กซแ์ละอายุทางธรณีวิทยาของ

ซากดึกด าบรรพ์ในเขตอุทยานธรณี

โลกสตูล. การประชุมวิชาการ

น าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและ

นานาชาติ คร้ังท่ี 14 “Global 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

Goals, Local Actions: Looking 

Back and Moving Forward 

2021” วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 อาจารย ์ นายศราวุฒิ ชูโลก วท.ม. สาขาฟิสิกส ์

ค.บ. สาขาฟิสิกส ์

 ตรง 

 สัมพันธ์ 

รัฐภูมิ ทองอ้ม ศุภนัฐ เกิดแก้ว นฟิัต

มาร์ หะยีนมิ๊ะ นวรตัน์ สีตะพงษ์ 

และศราวุฒิ ชูโลก (2565) การ

พัฒนานวัตกรรมหน้ากากกรอง

อากาศความดันบวกจากชุดกรอง

แมส การประชุมวชิาการฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภมูิศาสตร์

ภาคใต้ คร้ังท่ี 21. 17 มีนาคม 

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 

ศักรินทร์ จันทภาโส ศรตุา สุทธิสังข์ 

นวรัตน์ สีตะพงษ์ และศราวุฒิ ชูโลก 

(2565) การใช้ภาพทางดาราศาสตร์

ของเส้นแสงดาว (Star trails) เพื่อ

ค้นหาการเคลื่อนที่ของโลก การ

ประชุมวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภมูิศาสตร์

ภาคใต้ คร้ังท่ี 21. 17 มีนาคม 

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

5 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสายใจ เพชรคงทอง กศ.ม. สาขาคณิตศาสตร ์

ค.บ. สาขาคณิตศาสตร ์

 ตรง 

 สัมพันธ์ 

สายใจ เพชรคงทอง (2564). 

เส้นทางที่สั้นที่สดุในการทิ้งขยะแบบ

ถังคอนเทนเนอร์ในพ้ืนท่ีต าบลเขา

รูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยใช้ Dijkstra’s Algorithm. 

รายงานสืบเนื่องในการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต คร้ังท่ี 13 “การบูร

ณาการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น” วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

 

4. อาจารย์ผู้สอน 

ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา รายวิชา 

1 อาจารย์ อ.หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ ค.ม.การศึกษาพิเศษ 1001201 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาความเป็น

คร ู

2 อาจารย์ อ.นวรัตน์ สีตะพงษ์ วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ 4141001 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครูฟิสิกส์ 1 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ 

4 อาจารย์ อ.ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ วท.ม.เคมี 4221102 เคมีพ้ืนฐาน

ส าหรับครู 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สายใจ เพชรคงทอง วท.ม.คณิตศาสตร์ 4561112 คณิตศาสตร์

พ้ืนฐานส าหรับครู 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา รายวิชา 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สุธัญญา ฐิโตปการ คศ.ม.พัฒนาการ

ครอบครัวและเด็ก 

EDHU002 ทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต

และอาชีพ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒกุลวานิช ค.ด.พัฒนศึกษา EDSO001 พลเมืองที่

เข้มแข็ง 

8 อาจารย์ อ.ณิชภัทร ชัยวรากรณ์ ศศ.ม พัฒนาสังคม 1001101 ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 9 อาจารย์ อ.วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล ค.ม.หลักสูตรและ

การสอน 

10 อาจารย์ อ.ดร.มณีนุช รองพล ปร.ด.จิตวิทยาการ

ปรึกษา 

1001301 จิตวิทยา

ส าหรับครู 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ วท.ด.ฟิสิกส์ 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 

 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย วท.ม.ฟิสิกส์ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สายใจ เพชรคงทอง วท.ม.คณิตศาสตร์ 

14 อาจารย์ อ.ศราวุฒิ ชูโลก วท.ม.ฟิสิกส์ 

15 อาจารย์ อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง วท.ม.ฟิสิกส์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ วท.ด.ฟิสิกส์ 4141002 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครูฟิสิกส์ 2 

17 อาจารย์ อ.ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 

4331115 ชีววิทยา

พ้ืนฐานส าหรับครู 

18 อาจารย์ อ.ดร.เอกพล ไพโรจน์ Ph.D. (in English 

Language 

Education/TESOL) 

EDLA001 ทักษะการพูด

และทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษ 

19 อาจารย์ อ.กมลทิพย์ สังเก้ือ ศศ.ด. ภาษาไทย EDLA004 ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร 

 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1.จ านวนอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา  โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5.  ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

1.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร 

  2. คุณสมบัติของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบทั้ง 5 คน

และทุกคนมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา รวมถึงทุกคนมีผลงานทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5. ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.2-1 ตาราง 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

  3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบ และทุกคนมี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา รวมถึงทุกคนมีผลงานทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5. ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.3-1 ตาราง 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

  4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

ปริญญาตรี 

อาจารย์ผู้สอน: จ านวน 17 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน 

ทุกคนมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาและรายวิชาที่สอน 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.4-1 ตาราง 1.2 อาจารย์ผู้สอน 

  10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

กันยายน พ.ศ.2563 และได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ

วันที่ 1 ต.ค.2563 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.10-1 มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

1.1.10-2 การรับรองหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดย สกอ. 

ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 10 

 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง   โทรศัพท์  : 081-5997519 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเด็นเป้าหมาย :  

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปี และ

มีความเชี่ยวชาญ ช านาญที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน :  

  มีระบบ มีกลไก 

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา มีการส ารวจและวางแผนระยะยาวเพ่ือก าหนดอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร หรือทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแผนศึกษา

ต่อในระดับปริญญาเอก เกษียณอายุราชการ โดยคัดเลือกจากอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ภายใต้ข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2552 หมวดที่ 1 ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร และตรงกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะ

มอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ตามล าดับ ดังนี้  
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       1. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือ

เกษียณอายุราชการ 

       2. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       3. หลักสูตรส ารวจอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากไม่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้

เสนอแผนอัตราก าลังที่ต้องการทดแทนผ่านคณะ เพ่ือส่งให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ และด าเนินการรับสมัคร

อาจารย์ 

       4. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด และ

ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบทุกขั้นตอน  

       5. หลักสูตรมีส่วนร่วมในออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ และส่งผลการสอบผ่านคณะ เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยประกาศผล 

       6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้สอบผ่าน 

ให้เสนอผ่านคณะถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุและตั้งแต่อาจารย์ กรณีไม่มีผู้สอบผ่านให้เสนอผ่านคณะถึง

มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ 

       7. เมื่อแต่งตั้งอาจารย์แล้ว อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และกรณีที่อาจารย์ใหม่ไม่เคยเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาก่อน ให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือ

คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 

  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

    ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ และ

หลักสูตรส ารวจอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าในมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ก าหนดครบทั้ง 5 คน จึง

ไม่ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

  มีการประเมินกระบวนการ 

    ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ทบทวนอัตราก าลัง พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีแผนลา

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือเกษียณอายุราชการ และมีอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมาย ยังไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิม อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังเป็นกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 12 

 

  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

      จากการประชุมหลักสูตรเห็นว่า การวางแผนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2564 ยังสามารถน าระบบไปใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้ หลักสูตรจะส ารวจอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีแผนการลาศึกษาต่อ และเกษียณอายุราชการ เพ่ือท ากรอบอัตราก าลังในปี

การศึกษา 2565 ต่อไป  

  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน 

    ไม่มี 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา

โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามที่ระบุใน มคอ.2 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.1-1 แผนอัตราก าลังระดับหลักสูตร 

4.1.1-2 แผนบริหารความเสี่ยง 

 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบจ านวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรับหลักสูตรมีภาระงานสอน และภาระงานอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเหมาะสมตรงตามความเชี่ยวชาญ 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า 

3.50  

ผลการด าเนินงาน :  

  มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

2. หลักสูตรประชุมวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือวางแผนอัตราก าลังทดแทนในกรณีที่มี

อาจารย์เกษียณอายุราชการ และกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลา

ศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

3. หลักสูตรมีการจัดท าและทบทวนแผนบริหาร และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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4. หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

5. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมทบทวนกระบวนการบริหารอาจารย์ 

7. หลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 

  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว ดังนี้ 

1.   หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือ

วางแผนในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร การ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา การ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพิจารณาภาระหน้าที่ให้ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ที ่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสูตร

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ภาระหน้าทีน่อกหลกัสูตร 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและ

ทั กษะการใช้ภาษาอั งกฤษส าหรับ

นักศึกษา 

3. คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

(ประธานหลักสูตร) 

1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

2. คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและ

ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

 

3 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 1. คณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างาน (WIL) 

2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา 

4 อ.ศราวุฒิ ชูโลก 1. คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรมพฒันา

นักศึกษา 

2. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

3. คณะกรรมการฝา่ยฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ/สหกจิศึกษา 

กรรมการสมาคมดาราศาสตร์

และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อ

การศึกษา 

5 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 1. คณะกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของ

นักศึกษา 
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2. ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

หลักสูตรได้ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

        2.1 ในการรับผิดชอบมอบหมายภาระหน้าที่ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรมีการพิจารณา

ก าหนดรายวิชาตามความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ก าหนดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นแบบการบูรณาการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (SIL) รวมถึง

การค านึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ข้าราชการ และอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ที ่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 1/2564 2/2564 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

ภาคเรียนที่ 1 มี 2 วิชา  

ภาคเรียนที่ 2 มี 2 วิชา 

1. 4134904 สัมมนาทางฟิสกิส ์

2. 4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1 

1. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1  

2. 4141002 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครู 2 (สอนร่วม)   

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 5 วิชา 

1. 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

2.  4143401 ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

พลังงาน (สอนร่วม) 

3. 4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน 

4.  4133407 ท ฤ ษ ฎี

แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (สอนร่วม) 

5. GESC406 รู้ทันโลก 

6.  4133408 ป ฏิ บั ติ ก า ร

แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (สอนร่วม) 

1. 4141802 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครู 2 (สอนร่วม) 

2. GESC406 รู้ทันโลก 

3. 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

4.  4133406 ไ ฟฟ้ า และ

พลังงาน (สอนร่วม) 

5. 1001902 ปฏิบัติการสอน

สถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

3 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

ภาคเรียนที่ 1 มี 4 วิชา  

ภาคเรียนที่ 2 มี 3 วิชา  

1.  4134715 ฟิ สิ ก ส์ เ ชิ ง

คณิตศาสตร์  

2.  GESH209 วั ฒ น ธ ร ร ม

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม ่

3.  4132108 ป ฏิ บั ติ ก า ร

กลศาสตร์คลาสสิก 1  

4.  4132107 ก ล ศ า ส ต ร์

คลาสสิก 1 

1.  4133504 กลศาสตร์

ควอนตัม 1 

2. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

3.  4133624  ปฏิบั ติ การ

ธรณีวิทยา 1 (สอนร่วม) 

4 อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 วิชา 

1. 4133621 ดาราศาสตร์ 1  

2. 4134606 ดาราศาสตร์ 2 

3.  4133619 โลกและดารา

ศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

4.  4143903 โครงงานและ

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1.  4142603 วิ ทยาศาสตร์

กายภาพ 

2. 4132622 ปฏิบัติการดาราศ

สตร์ 1 

3. 4133618 ฟิสิกส์ส าหรับครู

วิทยาศาสตร์ 
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5. 4142601 วิทยาศาสตร์โลก

ทั้งระบบ 

6. 4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน 

4. 4142602 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 

5. 4134606 ดาราศาสตร์2  

6. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

7.4131008   ปฏิบั ติ การ

ฟิสิกส์พื้นฐาน 

7000490 สหกิจศึกษา 

5 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 วิชา 

1. แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

2. การคิดในยุคดิจิทลั 

3. หลักการคณิตศาสตร ์

4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ส าหรับคร ู

5. แคลคูลสั 1 

6. วิจัยทางคณิตศาสตร ์

1. สัมมนาคณิตศาสตร์ 

2. การคิดในยุคดิจิทัล 

3. แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

4.  ป ฏิ บั ติ ก า ร สอน ใน

สถานศึกษา 1 

5. วิยุตคณิต 

6. วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

7. สหกิจศึกษา 

8. การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 

 

     2.2 หลักสูตรได้ทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ

จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาเต็มเวลา จ านวน 27 คน คิดเป็นสัดส่วน นักศึกษาต่อ

อาจารย์ คิดเป็น 5 : 1 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาจึงไม่มีการ

ด าเนินการขออัตราก าลังเพ่ิม 

3. หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาสิ่ง

สนับสนุนในการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 โดยการสอบถามความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการวัสดุ 

อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ กระดานบอร์ดส าหรับคอมพิวเตอร์ หูฟัง 

กล้องเว็บแคม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้รับการจัดสรรงบประมาณและจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนานักศึกษา โดยหลักสูตรพิจารณาผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

4. หลักสูตรมีนโยบายในการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยการยกย่องชมเชยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จหรือได้รับรางวัล เช่น การแสดงความยินดีที่ ผศ.สายใจ เพชรคง

ทอง ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมทั้งนโยบายที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม โดยการ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารหลักสูตร จาก

ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
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  การประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เพ่ือ

ประเมินระบบการบริหารอาจารย์ มติที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้ 

        1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีครบทั้ง 5 คน  

     1.2 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาจารย์ โดยมีผลการสรุปการ

ประเมินดังนี้ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร x̅ 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การวางแผนระยะยาวดานอัตราก าลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 4.58 มากที่สดุ 

2. ความชัดเจนในการก าหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผู

รับผิดชอบหลักสูตร 
4.68 มากที่สดุ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
4.68 มากที่สดุ 

4. การจัดรายวิชามีความสอดคลองกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.70 มากที่สดุ 

5. ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตร 4.80 มากที่สดุ 

รวม 4.69 มากที่สุด 

 

     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน พบว่า

ความพึงพอใจด้านการบริหารอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.69) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตร มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ (x̅ = 4.80) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การวางแผนระยะ

ยาวดานอัตราก าลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ (x̅ = 4.58)  

       2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการบริหารอาจารย์ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 

คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อ

การบริหารอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรได้ประชุมทบทวนระบบการบริหารอาจารย์ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอัตราการคงอยู่

ครบทั้ง 5 คน โดยหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวดานอัตราก าลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และได้ทบทวนการก าหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการบริหารงานของหลักสูตร และมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าต าแหน่งทางวิชาการ 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีครบทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์มีค่าเฉลี่ยที่ 4.69 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.2-1 รายงานการประชุม 1/2564 

4.1.2-2 รายงานการประชุม 4/2564 

4.1.2-3 ผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 

 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาตนเองที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถน ามาพัฒนาตนเองและนักศึกษาได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

อาจารย์ 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบและกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

     1. หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อทบทวนและส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง การท าผลงานทาง

วิชาการ การเข้ารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ

น าไปใช้ในการพัฒนางานและผู้เรียน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     2. หลักสูตรจัดท าและทบทวนแผนบริหารพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     3. คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามที่ตนเองได้รับการพัฒนา ตามการปรับปรุง

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

     5. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพ่ือทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร โดยการส ารวจทั้งด้านการศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

     1. ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน ที่ได้ยื่นขอ

ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง และอาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก และ

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ ผศ.สายใจ เพชร

คงทอง 

    2. จากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากแบบ

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านการวิจัยทางฟิสิกส์ ด้านการจัดการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ และการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองครบทุกคน  

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันน าผลการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงรายวิชา กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

     4. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คนละ 5,000 บาท และในปีการศึกษา 

2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ/วิชาชีพ โดยการเข้าร่วมการอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ 

 
ที ่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร หัวข้อ/กจิกรรมการพัฒนาตนเอง วัน/เดือน/ป ี

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

บทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วันที่ 16 ก.ค. 2564 

2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 

วันที่ 15-21 ก.ค. 2564 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านฟิสิกส์ส าหรับ

งานวิจัย 

วันที่ 3-4 ก.พ. 2565 

4. โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21  

วันที่ 17 มี.ค. 2565 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ

ประเมินผลลัพธ์ประกันคณุภาพการศึกษาและ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA  

วันที่ 30 พ.ค. 2565 

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

(GNRU) ครั้งที ่21  

2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  

วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 11 

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 

3.  โครงการอบรมผู้ ประเมิ น  AUN-QA 

Assessor training 

วันที่ 12-14 ก.ค. 2564 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

บทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วันที่ 16 ก.ค. 2564 

5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 

วันที่ 15-21 ก.ค. 2564 

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทวนสอบ

หลักสูตร 

วันที่ 29 ก.ค. 2564 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

เตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการตาม

เกณฑ์ใหม่ 

วันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 

2564 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 

ก.พ.อ. 03 และเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน

แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 เพื่อก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

วันที่ 2 ธ.ค. 2564 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านฟิสิกส์ส าหรับ

งานวิจัย 

วันที่ 3-4 ก.พ. 2565 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชส าหรบั

อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ soft skill ด้วย

กระบวนการวิศวกรสังคม 

วันที่ 26-28 ก.พ. และ 1 

มี.ค. 2565 

11. โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21  

วันที่ 17 มี.ค. 2565 

12. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.  

วันที่ 10-12 พ.ค. 2565 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

ท าข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTs 

วันที่ 23-24 พ.ค. 2565 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ

ประเมินผลลัพธ์ประกันคณุภาพการศึกษาและ

วันที่ 30 พ.ค. 2565 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA 

  

3 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

บทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วันที่ 16 ก.ค. 2564 

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21  

วันที่ 17 มี.ค. 2565 

4 อ.ศราวุฒิ ชูโลก 1. เข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ าย

สถาบั นอุ ดมศึ กษาภาคใต้  ค รั้ งที่  7 

มหาวิทยาลัยราชภฏสุราษฎร์ธานี 

วันท่ี 10–11 มี.ค. 2565 

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21  

วันที่ 17 มี.ค. 2565 

3. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ

วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. 

วันท่ี 10-12 พ.ค. 2565 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

เขียนผลงานทางวิชาการ วันที่  18-19 

พฤษภาคม 2565 

วันท่ี 18-19 พ.ค. 2565 

5 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 1. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

ทวนสอบหลักสูตร   

วันที่ 29 ก.ค. 2564 

2. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “จัดสอบออนไลน์

อย่างไรให้ win – win”  

วันที่ 17 ก.ย. 2564 

3. เข้าร่วมอบรมโครงการ Teaching and 

Learning ส าหรับอาจารย์ ผู้ สอนและครู

โรงเรียนสาธิตฯ  

วันที่ 14 ต.ค. 2564 

4. เข้าร่วมอบรมโครงการองค์การแห่งความสขุ 

(Happy Workplace) “เพราะเราห่วงใยคุณ”  

วันที่ 1 ธ.ค.2564 

5. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดท า ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใช้ในการ

ประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เพื่อ

ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

วันที่ 2 ธ.ค. 2564   

6. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการความรู้ (KM)  

วันที่ 8 ธ.ค. 2564 
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7.  เข้ าร่ วมอบรมการใช้ งานโปรแกรม 

COPYLEAKS โปรแกรมออนไลน์ส าหรับ

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  

วันที่ 13 ม.ค. 2565 

8. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว

ทางการจัดท าหลักสูตร Sandbox ส าหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

วันที่ 24 ก.พ. 2565 

9. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

จัดการความรู้ (KM) เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 

(Proposal) การจัดการความรู้  

 วันที่ 7 มี.ค. 2565 

10. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ”  

วันที่ 26-27 มี.ค. 2565 

11. เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เสริมสร้างศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเอกชน

สอนศาสนา ในระบบการศึกษาเพื่อความ

มั่นคง  

วันที่ 6-8 เม.ย. 2565 

12. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“เทคนิคการสอนออนไลน์ สอนอย่างไรให้

ผู้เรียนว้าว”  

วันที่ 27 เม.ย. 2565 

13. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

วิจัย : วิธีการเขียนขอทุนวิจัยระดับชาติ  

วันที่ 5 พ.ค. 2565 

14. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิ คการ เตรี ยมผลงาน เพื่ อ เข้ าสู่

ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่  

วันท่ี 18-19 พ.ค. 2565 

15. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

วันท่ี 25 พ.ค. 2565 

16. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนและประเมิน ผลลัพธ์ประกัน

คุณภาพการศึกษาและการเตรียมความ

พร้อมเพื่ อรองรับ AUN-QA ประจ าปี

การศึกษา 2564  

วันท่ี 30 พ.ค. 2565 

 

     3. หลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไปพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดังนี้ 

     - เรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ของ กพอ. 

     - เรื่องแนวทางการท างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจากงานประชุมวิชาการ 

     - เรื่องการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
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  การประเมินกระบวนการ 

          หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 

เพ่ือประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ

พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามเป้าหมายที่ก าหนด และสอดสอดคล้องกับ

แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่วางไว้  

      1. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่า 

         1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถ

น ามาพัฒนาตนเองและนักศึกษาได้ ตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาอาจารย์ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

         1.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

        หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จ านวน 2 ครั้ง  

ประกอบด้วย 8 ประเด็น สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร x̅ 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การประเมินการสอนของอาจารยได้น าผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถด

านการสอนของอาจารย 

4.65 มากที่สดุ 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

4.58 มากที่สดุ 

3. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูต าแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.68 มากที่สดุ 

4. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.70 มากที่สดุ 

5. มีสวัสดิการที่เหมาะสมท าใหอาจารยมีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.53 มากที่สดุ 

6. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.35 มาก 

7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและยุติธรรม 4.55 มากที่สดุ 

8. ทานมีความพึงพอใจในการท าหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบ 4.45 มาก 

รวม 4.56 มากที่สุด 

 

         ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทั้ง 5 คน พบว่าความพึงพอใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 

(x̅= 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและ

ระหวางหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด (x̅ = 4.70) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด คือ มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 

4.35) สรุปผลได้ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอยู่ในระดับ 4.56 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดที่ 3.50  
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  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

      ในการพัฒนาอาจารย์มีการทบทวนการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามไตรมาส เพ่ือวางแผนการเข้าร่วมพัฒนาตนเองได้ตรงตามความ

ต้องการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์การสอนด้านฟิสิกส์ และมีการติดตามให้อาจารย์

ด าเนินการพัฒนาตัวเองตามแผน แต่พบว่าในบางครั้งกิจกรรมการอบรมหรือโครงการสัมมนาต่าง ๆ ใน

บางโครงการและกิจกรรมมีการแจ้งล่วงหน้ากะทันหันจึงมีการกระทบต่อชั่วโมงการเรียนการสอนและ

ภาระงานที่รับผิดชอบ ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านไม่สะดวกในช่วงเวลาเวลาดังกล่าว จึง

เสนอให้ให้เข้ากิจกรรมอ่ืน ๆ ทดแทน  

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร บรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงาน คือ หลักสูตรได้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ครบ

ทั้ง 5 คน 

ระบบการบริหารอาจารย์ บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน คือ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 

คน และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 3.50 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ บรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.50 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทั้ง 5 คนมีการพัฒนาตัวเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถน ามาพัฒนาตนเองและนักศึกษาได้ และ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.3-1 รายงานการประชุม 1/2564 

4.1.3-2 ผลงานทางวิชาการ 

4.1.2-3 รายงานการประชุม 5/2564 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง   โทรศัพท์  : 081-5997519 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 
 

คิดเป็นร้อยละ 40  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการค านวณ

ดังต่อไปนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

สูตรค านวณ Excel  

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 40
 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

สูตรค านวณ Excel  

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5
 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.1-1 มคอ.2 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 

5.00 

คะแนน 

- 

ร้อยละ 40 

5.00 

คะแนน 

บรรลุ 

  

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 
 

คิดเป็นร้อยละ 60  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการค านวณ

ดังต่อไปนี้ 

 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
สูตรค านวณ Excel  

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ 3

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่หนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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สูตรค านวณ Excel  

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.2-1 มคอ.2 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 

5.00 

คะแนน 

- 

ร้อยละ 60 

5.00 

คะแนน 

บรรลุ 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 9 เรื่อง 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เท่ากับ ร้อยละ 40 คะแนนที่ได้เท่ากบั 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 
 

สูตรค านวณ Excel  

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.8

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 36
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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สูตรค านวณ Excel  

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 36

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.3-1 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 

5 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
1.00 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว ได้แก่ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 กรณีศึกษา 

 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

 ซอฟต์แวร์ 

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online      
0.20 

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 

8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 

9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 

10 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ข้อมลูพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนกั 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์

(หลกัสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วันที่

เผยแพร่

ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ

บทความวิ ชาการฉบั บ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

 

0.20 

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

ซิลมีย์ แอหลัง ซูรีหนา เบ็ญ

กาเส็ม ธนัญญา ละเหมาะ 

ศักดิ์ชาย คงนคร และอนุมัติ 

เ ด ชน ะ  ( 2565)  ผ ล ขอ ง

จุลินทรีย์น้ ามะพร้าวน้ าหอม

ต่ อการ เจริญ เติบ โตและ

ผลผลิตของต้นแตงกวา งาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้ าน  วิทยาศาสต ร์และ

เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื อ ข่ า ย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

คร้ังที่ 7. 10 – 11 มีนาคม 

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์

ธานี. 

10 – 11 

มี.ค. 

2565 

 

 

0.20 

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

อนิรุธ นิยมพันธ์ รัตติยา วารี

ชล วัชรพงศ์ คงทน ศักดิ์ชาย 

คงนคร และอนุมัติ เดชนะ 

(2565) การใช้เช้ือราไตรโค

เดอร์มาในการเพิ่มอัตราการ

งอกของ เมล็ ดข้ า ว  งาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้ าน  วิทยาศาสต ร์และ

เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื อ ข่ า ย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

คร้ังที่ 7. 10 – 11 มีนาคม 

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์

ธานี. 

10 – 11 

มี.ค. 

2565 
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ที ่ ข้อมลูพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนกั 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์

(หลกัสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วันที่

เผยแพร่

ผลงาน 

 

 

0.20 

ผศ.พิชญ์พิไล  

ขุนพรรณราย 

หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

ชุถาพร ปิ ริ ยะ  วิลาวัณย์  

หมันเหตุ อาภาภัทร รัตนค า 

บรรจง ทองสร้าง และพิชญ์

พิไล ขุนพรรณราย. (2564). 

ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ ใ น หิ น

ตะกอนท่ีบ่อดินบ้านทุ่งเสม็ด 

อ าเภอละงู อุทยานธรณีโลก

จังหวัดสตูล. รายงานสืบ

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม

วิชาการและการน าเสนอ

ผล ง านวิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ

เค รือข่ ายบัณฑิตศึ กษา 

มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 

(GNRU) คร้ังที่ 21. วันที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

ก าแพงเพชร. 

9 ม.ิย. 

2564 

 

 

0.20 

อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

บรรจง ทองสร้าง (2564). 

การจ าแนกหินตะกอนโดย

วิธีการเรืองรังสีเอ็กซ์และ

อายุทางธรณีวิทยาของซาก

ดึกด าบรรพ์ในเขตอุทยาน

ธรณีโลกสตูล. การประชุม

วิ ช า ก า ร น า เ ส น อ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

น า น า ช า ติ  ค ร้ั ง ที่  1 4 

“ Global Goals, Local 

Actions:  Looking Back 

and Moving Forward 

2021” วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 

2564 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

18 ส.ค. 

2564 
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ที ่ ข้อมลูพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนกั 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์

(หลกัสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วันที่

เผยแพร่

ผลงาน 

 

 

0.20 

อ.ศราวุฒิ ชูโลก หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

รัฐภูมิ ทองอ้ม ศุภนัฐ เกิด

แก้ว  นิฟัตมาร์  หะยีนิม๊ะ 

นวรัตน์ สีตะพงษ์ และศรา

วุฒิ ชูโลก (2565) การพัฒนา

นวัตกรรมหน้ากากกรอง

อากาศความดันบวกจากชุด

กรอ งแมส  ก า รป ระชุ ม

วิ ช า ก า ร ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ

วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตร์ภาคใต้ คร้ังที่  

2 1 .  1 7  มี น าคม  2565 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 

17 ม.ีค. 

2565 

  

0.20 

อ.ศราวุฒิ ชูโลก หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

ศักรินทร์ จันทภาโส ศรุตา 

สุทธิสังข์ นวรัตน์ สีตะพงษ์ 

และศราวุฒิ ชูโลก (2565) 

การใช้ภาพทางดาราศาสตร์

ข อ ง เ ส้ น แ ส ง ด า ว  ( Star 

trails)  เ พื่ อ ค้ น ห า ก า ร

เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง โ ล ก  ก า ร

ประชุมวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตร์ภาคใต้ คร้ังที่  

2 1 .  1 7  มี น าคม  2565 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 

17 ม.ีค. 

2565 
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ที ่ ข้อมลูพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนกั 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์

(หลกัสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วันที่

เผยแพร่

ผลงาน 

 

 

0.20 

ผศ.สายใจ เพชรคง

ทอง 

หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

สายใจ เพชรคงทอง (2564). 

เส้นทางที่สั้นที่สุดในการทิ้ง

ขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ใน

พื้นที่ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้ 

Dijkstra’ s Algorithm. 

รายงานสืบเนื่ องในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

คร้ังที่ 13 “การบูรณากา

รสหวิทยาการ เ พ่ือก าร

พัฒนาท้องถิ่น” วันที่  15 

มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

15 มิ.ย. 

2564 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความ

วิ ชาการฉบับสมบู รณ์ที่

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ  

0.40 

ผศ.พิชญ์พิไล  

ขุนพรรณราย 

หลั กสู ต รครุ ศ าสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ฟิสิกส์ 

Pitchpilai 

Khoonphunnarai and 

Phayao Yongsiriwit. 

Potentials for 

Construction 

Application from the 

Mechanical Properties 

of Rocks Found Fossils 

at Soil Wells, La-Ngu 

District, Satun Geopark 

Area. E-Proceeding of 

the I-SEEC2021 11th 

INTERNATIONAL 

SCIENCE, SOCIAL 

SCIENCE, ENGINEERING 

AND ENERGY 

CONFERENCE 24-25 

June 2021. 

24-25 

มิ.ย. 

2564 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนัก สูตรค านวณ Excel  

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 

5.00 คะแนน 
- 

ร้อยละ 36 

5.00 

คะแนน 

บรรลุ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.00 คะแนน - 5.00 คะแนน บรรลุ 

  

ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 7.00 1.4

2 0.40 1.00 0.4

3 0.60 0

4 0.80 0

5 1.00 0

8 1.8รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง  โทรศัพท์  : 081-5997519 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ซึ่ง

อาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2564 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2564 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4 อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

ร้อยละอัตราการคงอยู่ 100.00 

 

     เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 และเริ่มมีการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่วันที่

ได้รับการเห็นชอบจนถึงตลอดปีการศึกษา 2564 และไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใดเกษียณอายุราชการ 

ลาศึกษาต่อหรือลาออก ซึ่งอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตร 
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4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในทุกด้านมีคะแนนความพึง

พอใจไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือด้าน

การบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท า

ให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน  การติดตามการจัดท า มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ  การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การ

จัดท า มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการก าหนดผู้สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินใน

ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

2564 ครั้งที่ 

1 

ปีการศึกษา 

2564 ครั้งที่ 

2 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ด้านการรับและแตงตั้งอาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร 4.88 4.65 มากที่สุด 

2. ด้านการบริหารจัดการอาจารย์ 4.85 4.52 มากที่สุด 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.59 4.53 มากที่สุด 

4. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.63 4.53 มากที่สุด 

5. ด้านกระบวนกาเรียนการสอน 4.71 4.56 มากที่สุด 

รวม 4.73 4.56 มากที่สุด 

     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีได้ท า

หน้าท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้

ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ  

เอกสารหลักฐานประกอบ  

4.3.2-1 คะแนนผลการประเมินอาจารย์ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน - 2 คะแนน บรรลุ 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 39 

 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จ านวนรับเข้า 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาคงอยูใ่นแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปีการศึกษา 2564 27 27 - - - - 

ปีการศึกษา 2565 - - - - - - 

ปีการศึกษา 2566 - - - - - - 

ปีการศึกษา 2567 - - - - - - 

รวม 27 27 - - - - 

 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

จากปีการศึกษา 2564 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 100 ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาคงอยู่ครบ

ร้อยละ 100 เนื่องจากนักศึกษามีความสุขกับการเรียนในหลักสูตร 

3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น 

โดยเริ่มต้นจากปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 27 - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

รวม 27 - - - - 

ร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผา่นตามแผน

ก าหนดการศึกษา 

100 - - - - 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 100  

 

5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)     

 ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก  โทรศัพท์  : 093-5812435 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์  โทรศัพท์  : 086-9584884 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

ผลการด าเนินงาน 

 

3.1.1 การรับนักศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา จ านวน 30 คน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา มีค่าไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี้ 

     1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยพิจารณาตามข้อก าหนดใน มคอ.2  

     2.   หลักสูตรจัดท าและส่งแผนและข้อก าหนดในการรับนักศึกษาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพ่ือประกาศรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตร 

     3. หลักสูตรด าเนินประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของหลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ 

และเดินทางไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจรวจสอบเงื่อนไขของ

ผู้สมัคร และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

     5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

     6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ 

     7. มหาวิทยาลัยประกาศราชื่อผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อ 

     8. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการรับนักศึกษา 

     9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยเปรียบเทียบผลที่ได้

กับแผนรับนักศึกษาและคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 

     10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงการรับ

นักศึกษา 
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  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 

     1.   หลักสูตรได้ท าแผนการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับตามแผนที่

ระบุไว้ใน มคอ. 2 คือ 30 คน โดยประธานหลักสูตรตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาส่งให้กับส านักส่งเสริม

งานวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือด าเนินการรับนักศึกษา 

     2. หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

         2.1 หลักสูตรใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Fanpage “ครูฟิสิกส์ ราช

ภัฏสงขลา”) โดยมอบหมายให้ ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุช่องทางการรับ

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

         2.2 หลักสูตรส่งตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมอบหมายให้ ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย และ

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Road 

show ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร รับสมัครและสัมภาษณ์ที่

โรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้

เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ตามระบบและกลไก ปีการศึกษา 2563) 

     3. หลักสูตรได้เสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 4 คนเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ

คัดเลือกนักศึกษาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยหลักสูตรพิจารณาจากภาระงานของ

อาจารย์ในแต่ละรอบบการสัมภาษณ์ และจ านวนนักเรียนที่เข้าสัมภาษณ์ 

     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้

สอดคล้องกับเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการ

สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (วิทย์-คณิต) 

2. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

3. ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET, GAT, PAT5 

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ที่หลกัสูตรก าหนด คะแนน 

ด้านบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าแสดงออก  25 

ด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพูดสื่อสาร จากการตอบค าถาม 25 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ พู ด / เ ล่ า / อธิ บ ายปรากฏการณ์ ใน

ชีวิตประจ าวันที่เป็นฟิสิกส์ หรือเนื้อหาวิชา

ฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาในระดับชั้นมัธยมปลาย 

25 

ด้านเจตคติทางวิชาชีพ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นครูที่

ดีในยุคปัจจุบัน/จรรยาบรรณของความเป็น

ครู 

25 

รวม 100 
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     5. หลักสูตรก าหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์จะมีคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป โดยในปี

การศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษาทั้งสิ้น 27 คน และทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดใน มคอ.2 แต่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาและเป้าหมายในการด าเนินงานที่ก าหนดคือ 

30 คน 

  การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เพ่ือทบทวน

กระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน คือ การด าเนินงานตาม

ระบบและกลไกมีผลการด าเนินงาน คือ มีจ านววนนักศึกษาแรกเข้าเป็นที่พอใจส าหรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีการประเมินระบบและกลไก

พบว่าในระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางหลักสูตรเพียงแต่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ และร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลักสูตรยังไม่มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตรโดยหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการเอง มติที่ประชุมจึงเห็นว่า 

     1. หลักสูตรควรของบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

  2. หลักสูตรด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่ด าเนินการแล้ว     

     3. หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษาเป็น 7 ประเด็น สรุปผลการ

ประเมินได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา x̅ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การก าหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตร เชน ความรูพ้ืนฐานตางๆ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่

จ าเปน 

4.18 มาก 

2. หลักเกณฑการคัดเลือกเข้าศึกษามีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส 

และเปนธรรม 
4.20 มาก 

3. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม 4.13 มาก 

4. มีการประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางทั่วถึง 4.25 มาก 

5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยง

ธรรม 
4.23 มาก 

6. การก าหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความตอง

การของตลาด และความพรอมของอาจารย 
3.98 มาก 

7. มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

การพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
4.23 มาก 

รวม 4.17 มาก 
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     ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17)  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มี

การประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางทั่วถึง อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) ประเด็นที่มคีวามพึงพอใจ

น้อย คือ การก าหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความตองการของตลาด และความ

พรอมของอาจารย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98) 

     4. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายพบว่านักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 27 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนรับ

นักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระรบบการรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่ง

สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาดังกล่าว หลักสูตรมีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงเพ่ือเตรียมรับ

นักศึกษาปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

     1. หลักสูตรได้ร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ได้รับงบประมาณเพ่ือปราสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการบริการวิชาการ และกิจกรรมเสริมทักษะให้กับ

นักเรียนส าหรับโรงเรียนในเครื่อข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  

         - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 6 

พฤศจิกายน 2564 

         -  โครงการ SKRU Open House ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

            - โครงการเติมวิทย์คิดสนุก กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2565 

         2. หลักสูตรประสานไปยังสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา F.M. 105.75 MHz เพ่ือขอ

ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกอากาศในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

โดยมี ผศ.พิชญพิไล ขุนพรรณราย เป็นผู้ด าเนินรายการ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ร่วมด าเนินรายการ 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

นักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับ

นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.1.1-1 ก าหนดการรับสมัคร SKRU TCAS64 

3.1.1-2 หลักฐานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความพร้อมที่สามารถเข้า

เรียนได้ตลอดหลักสูตร 

2. นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษา มีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม

นักศึกษา พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. หลักสูตรและผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ 

3. หลักสูตรประชุมทบทวนการด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการปรับพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ

คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือหาช่วงเวลา และรายวิชาที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องการ

ให้นักศึกษาของตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้นักศึกษาได้ปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564  และได้น าผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัยขอเปิดหลักสูตรจากผู้ใช้

บัณฑิตเพ่ือก าหนดรายวิชาที่เหมาะสมในการปรับพ้ืนฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนในหลักสูตร คอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนออนไลน์ ใน

สถานการณ์โรคระบาด covid-19 แคลคูลัส เป็นพ้ืนฐานในการเรียนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติของวิชาทาง

ฟิสิกส์ส เช่น รายวิชากลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ เป็นต้น และวิชาภาษาอังกฤษ และปู

พ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษเมื่อจบการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา “โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รูปแบบ

ออนไลน์)” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้รับการปฐมนิเทศให้รู้จักกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ตั้งแต่

คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของคณะ ให้นักศึกษาทุกคนรู้จัก

อาคารเรียนและบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม

แนะน าหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตร แนะน าความแตกต่างระหว่างการเรียนระดับมัธยมกับ
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มหาวิทยาลัย ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชาที่บูรณาการกับ

การท างาน (SIL) คือรายวิชาฝึกปฏิบัติการสถานศึกษาทุกปีการศึกษา นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา สามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ 

  การประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เพ่ือ

ทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยพิจรณาจากผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งเป็น 1 ในประเด็นของการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ

การรับนักศึกษา ในข้อที่ 7 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในข้อนี้เท่ากับ 4.23 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 ซึ่งสรุปความเห็นได้ว่าการด าเนินงานตามระบบมีผลการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น ระบบที่ด าเนินการอยู่นั้นมีความเหมาะสม สามารถส่งเสริมให้

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนได้ตลอดหลักสูตร  

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   จากการทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังกล่าว หลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงระบบ 

และกลไกในขั้นตอนการสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ หลักสูตรจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ และเกิดเจตคติต่อวิชาชีพครู และมีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาทางวิชาการเท่านั้น  

  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การรับนักศึกษา บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

สูงกว่า 3.50 และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 

    การเตรียมความพร้อมก่อเข้าศึกษา บรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงาน คือ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลกัสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  และนักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ สามารถน าเสนอ สอบทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงส่งชิ้นงาน การบ้านและดาวโหลดเอกสาร

ประกอบการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หลายโปรแกรม เช่น 

Google classroom Google-Meet Zoom และ Line video เป็นต้น  

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความพร้อมใน

การเรียนตลอดหลักสูตร ระดับความพึงพอใจต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสูงกว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.1.2-1 โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.2-2 โครงการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.1 การรับนักศึกษา 3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก  โทรศัพท์  : 093-5812435 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์  โทรศัพท์  : 086-9584884  

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

ผลการด าเนินงาน 

 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน 

2. นักศึกษามคีวามสุขกับการเรียนในหลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

     หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

ดังนี้ 

     1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาจาก

อาจารย์ที่ยังไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหมู่เรียนใดในระหว่างการแต่งตั้งเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือท าค าสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

     3. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษา 

     4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และบันทึกการให้ค าปรึกษาไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร 

     5. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของและการใช้คู่มือ

นักศึกษา 

    6. หลักสูตรมีช่องทางการให้ค าปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขพร้อมที่จะ

ศึกษาได้ตลอดหลักสูตร 

     7. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
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     8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการควบคุมการดูแลให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

     9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การด าเนินงานดังนี้ 

         1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือ

ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยพิจารณาจากภาระงานที่รับผิดชอบ และเสนอชื่อต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 644153 

อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

         2. หลักสูตรได้จัดระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้

ค าปรึกษาพร้อมทั้งก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษามากขึ้น และแนวทางช่วยเหลือที่ตรงประเด็น

เพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่ตลอดหลักสูตร 

         3. หลักสูตรได้มีการแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และแนะน าช่องทางการติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน 

เช่น เบอร์โทรศัพท์ การจัดตั้งกลุ่มไลน์ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการติดต่อสื่อสารในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือ

ปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น 

         4. ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมอาจารย์ที่

ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพ่ือรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

         5. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบแผนการเรียน การก าหนด

แผนการเรียนตามที่หลักสูตรก าหนด ชั่วโมงโฮมรูมของทุกภาคการศึกษา 

         6. อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางให้ค าปรึกษาทั้งระบบออนไลน์และระบบตัวต่อตัวเมื่อนักศึกษา

ต้องการที่จะปรึกษาปัญหาด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆ 

  การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เพ่ือ

ทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ประชุมมีมติสรุปผลการ

ประเมินดังนี้ คือ การจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือ

ปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ผลที่ได้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน และได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการประชุมพบปะระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (zoom) ซึ่งจะท าการพบปะประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือ

มากกว่าหากมีกรณีเร่งด่วน เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลนักสูตรและนักศึกษา สามารถตอบข้อซักถาม และ

สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศกึษาได้มีประสิทธิภาพ 

         หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการคบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่

นักศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย 5 ประเด็น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
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ความเห็นของนักศึกษา x̅ 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.53 มากที่สุด 

2. นักศึกษาไดรับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการ

เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 
4.44 มาก 

3. การใหเวลาในการใหค าปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.41 มาก 

4. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 
4.31 มาก 

5. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอด

ประสบการณอ่ืน ๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแก

ไขปญหาตางๆ 

4.44 มาก 

รวม 4.43 มาก 

 

     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา อยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.53) ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย คือ อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผล

การเรียนของนักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศกึษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) 

         ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายพบว่าไม่มีนักศึกษาลาออกกลางคัน และนักศึกษามีความพึงพอใจ

กับแผนการเรียนตลอดปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา

วิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

       จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มไลน์ และประชุมระหว่าง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับนักศึกษาผ่านระบบ zoom ท าให้มีการประสานงานติดต่อระหว่าง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษามีความรวดเร็วขึ้น และสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้

อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน และทักษะการใช้ชีวิต นอกจากนี้จากการสร้างกลุ่มไลน์ 

และประชุมผ่านระบบ zoom ท าให้นักศึกษากล้าจะพูดคุยและปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาก

ขึ้น 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายพบว่าไม่มีนักศึกษาลาออกกลางคัน และนักศึกษามีความพึงพอใจกับ

แผนการเรียนตลอดปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา

วิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.2.1-1 ค าสั่งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.2.1-2 เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปีครบถ้วนตาม  

มคอ.2 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มี

ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  มีระบบ มีกลไก 

     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะวิชาชีพครูกับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ พร้อม

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

     2. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน

เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21    

     3. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     4. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     5. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบประเมินผลกิจกรรมเพ่ือเสนอต่อหลักสูตร 

     6. หลักสูตรประชุมทบทวนเพ่ือประมวลผลการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

     7. น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามปรัชญาของหลักสูตร คือ ผลิตครูที่มีความ

เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ ปฏิบัติได้จริง บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

โดยก าหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

     1. กิจกรรมวันครูแห่งชาติประจ าปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี และฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 
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โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ ผศ.นิตยา ธัญญพานิชย์ กิจกรรมดังกล่าวอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการครบทุกคน 

     2. โครงการความรู้ฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยมี

วิทยากรให้ความรู้ ดังนี้ 1.ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 2. ผศ.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ 3. อ.ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ 4. 

ผศ.ดร.ธนพงษ์ พันธุ์ทอง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการครบทุกคน 

    3. โครงการการสร้างเจตคติความเป็นครูฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวิทยากรให้ 

ความรู้ คือ ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการครบทุกคน 

      4. โครงการครู WISH เรียนรู้ศาสนาและพัฒนาสังคมจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี และฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 

2565 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วม

โครงการครบทุกคน 

      5. โครงการจับจีบและผูกผ้าส าหรับครู WISH เรียนรู้ศาสนาและพัฒนาสังคมจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการ

ครบทุกคน 

     6. โครงการพัมนาศักยภาพผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 โดยจัดร่วมกับ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     7. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามรายละเอียดของ 

มคอ.2 ของหลักสูตรที่นักศึกษาจะมีการเรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการสถานศึกษา 1 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็น

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานโดยนักศึกษาจะต้องลงไปฝึกปฏิบัติการจริงในสถานศึกษา

เป็นเวลา 1 เดือน กิจกรรมการเรียนการสอนตามรายละเอียดใน มคอ.3 ของรายวิชา 

 

รายวิชา/

โครงการ 

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
ความรู้ สมรรถนะ 

1. กิจกรรมวัน

ครู แห่ งชาติ

ป ร ะ จ า ปี  

2565 

ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

1. มีความรู้และเขา้ใจ

บทบาทหน้าที่ของครู 

1. ทักษะการในการ

สื่อสารการพูดการฟัง 

2. ทักษะการใช้ภาษา 

อาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรทุ ก

ท่าน 

2.  โครงการ

ความรู้ฟิสิกส์

แ ล ะ

-  ทั ก ษ ะ

ท า ง ด้ า น

เทคโนโลยี 

1. มีความรู้และเข้าใจใน

พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ 

1.  ทั ก ษ ะก า ร คิ ด

วิเคราะห์ 

อาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรทุ ก

ท่าน 
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ป ฏิ บั ติ ก า ร

ฟิ สิ ก ส์ ใ น

ชีวิตประจ าวั

น 

- ทักษะการใช้

ใช้ เครื่ องมื อ

เฉพาะทางของ

สาขาวิชาชีพ 

2.   เข้าใจหลักการและ

ทฤษฎีของอุปกรณ์การ

ทดลอง 

2. ทักษะการในการ

สื่ อสารและการใช้

ภาษา 

3.  ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยี ในการ

สืบค้นข้อมูล 

4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

3.  โครงการ

การสร้างเจต

คติความเป็น

ครูฟิสิกส์ 

ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

1. มีความรู้และเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของครู  

2. รักและศรัทธาในความ

เป็นครู 

1. ทักษะการในการ

สื่อสาร 

2. ทักษะการใช้ภาษา 

3.  ทั ก ษ ะก า ร คิ ด

วิเคราะห์ 

อาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรทุ ก

ท่าน 

4. โครงการครู 

WISH เรียนรู้

ศาสนาและ

พัฒนาสังคม 

ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

1. มีความรู้และเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของครู 

1. ทักษะการในการ

สื่อสารการพูดการฟัง 

2. ทักษะการใช้ภาษา 

3. มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 

 

5. โครงการจับ

จีบและผูกผ้า

ส า ห รั บ ค รู  

WISH 

ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

1. มีความรู้และเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของครู 

1. ทักษะการในการ

สื่อสารการพูดการฟัง 

2. ทักษะการใช้ภาษา 

อาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรทุ ก

ท่าน 

6.  โ ค ร ง

ก า ร พั ม น า

ศักยภาพผู้น า

กิ จ ก ร ร ม

นกัศึกษา 

ทักษะสื่อสาร 

แล ะกา รอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคม 

เข้ า ใจบริ บทการอยู่

ร่วมกันในสังคม 

1. ทักษะการในการ

สื่อสารการพูดการฟัง 

2. ทักษะการใช้ภาษา 

3. มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุก

ท่าน และฝ่าย

พัฒนาศึกษา

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

 

  การประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เพ่ือ

ประเมินระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประชุม

เห็นว่าระบบการพัฒนานักศึกษาที่หลักสูตรด าเนินการอยู่เป็นการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
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ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร แต่ทักษะการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นทักษะที่

จ าเป็นส าหรับครูยุคใหม่  

     หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักญภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 5 ประเด็น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา x̅ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน 4.21 มาก 

2. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

หลักสูตร 
4.44 มาก 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะการเรียน

รูและนวัตกรรมทักษะสารสนเทศภาษาตางประเทศ ทักษะการท างานแบบมี

ส่วนร่วม ฯลฯ 

4.52 มากที่สุด 

4. การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษาอยางเหมาะสมและ

จัดใหอยางทั่วถึง 
4.38 มาก 

5. การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน แกนักศึกษาและศิษยเกา 4.36 มาก 

รวม 4.38 มาก 

 

     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38) เมื่อ

พิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรมทักษะสารสนเทศภาษาตางประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ อยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.52) ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย คือ มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย

ทั้งใน และนอกชั้นเรียน (x̅ = 4.21)  

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     จากผลการด าเนินงาน ท าให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความครอบคลุมเป้าหมายของการพัฒนา

นักศึกษา สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพครูฟิสิกส์มากขึ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้

ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี บรรลุตามเป้าหมาย

การด าเนินงาน คือ ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน นักศึกษามีความสุขกับการเรียนในหลักสูตร 
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การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 

คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปีครบถ้วนตาม 

มคอ.2 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.2.3-1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะวิชาชีพ 

3.2.3-2 มคอ.2 และ มคอ.3 รายวิชาฝึกปฏิบัติการสถานศึกษา 1 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก  โทรศัพท์  : 093-5812435 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์  โทรศัพท์  : 086-9584884 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

3.3.1 การคงอยู ่

ผลการด าเนินงาน :  

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จ านวนที่

รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง

ค้างอยู่ 

จ านวนที่

หายไป 

อัตรา 

การคงอยู่ร้อย

ละ 

2564 27 - 27 - 100 

การคิดอัตราการคงอยู่ 

- คิดจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 27 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 0 คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1) - (2)= 27 คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 

- คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 100 

 

(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.1-1 ผลที่เกิดกับนักศึกษา รหัส 64 

 

  

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด - จ านวนนักศึกษาที่หายไป 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 
X 100 
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3.3.2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน :  

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 
จ านวนที่รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 

2564 27 - - 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.2-1 - 

 

 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน :  

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2564 4.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
 

สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2564 

หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร - 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร - 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด - 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.3-1 คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนการทีด่ าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 คะแนน - 2 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 

การจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน :  

ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด   

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม 5) 

  

ปริญญาโท 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม 5) 

  

*หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

2.1-1 (ลิงคเ์อกสาร) 

2.1-2 (ลิงค์เอกสาร) 

 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได้  = 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- - - - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 

 

 ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม

สูตร 

 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

คะแนนที่ได้   = 

 

 

หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 
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ผลการด าเนินงาน :  ไม่ด าเนนิการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

วันที่ส ารวจ ………………………….. 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  

2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  

3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ

อิสระ) 

 

ตรงสาขาที่เรียน  

ไม่ตรงสาขาที่เรียน  

4. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ  

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  

6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ  

7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท  

8. จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร  

9. จ านวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

2.2-1 (ลิงค์เอกสาร) 

2.2-2 (ลิงค์เอกสาร) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

- - - - 

 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 

กลุ่มเรียน 644153 

1001201 

คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นคร ู

1/2564 11 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

4141001 ฟิสิกส์ส าหรับครูฟสิิกส์ 1 1/2564 5 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

4221102 เคมีพื้นฐานส าหรับคร ู 1/2564 0 2 3 7 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

4561112 
คณิตศาสตร์พืน้ฐานส าหรับ

ครู 
1/2564 5 6 6 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

EDHU002 
ทักษะในศตวรรษที ่21 

เพื่อชีวติและอาชีพ 
1/2564 1 9 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

EDSO001 พลเมืองที่เข้มแข็ง 1/2564 12 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

1001101 ภาษาเพื่อการสือ่สาร 2/2564 13 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

1001301 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2564 6 9 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

1001901 
ปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา 1 
2/2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27 

4141002 ฟิสิกส์ส าหรับครูฟสิิกส์ 2 2/2564 0 0 2 2 9 8 5 1 0 0 0 0 0 0 27 26 

433115 ชีววิทยาส าหรับคร ู 2/2564 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

EDLA001 
ทักษะการพดูและการฟัง

ภาษาอังกฤษ 
2/2564 20 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

EDLA004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2564 3 7 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

1001901 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1 

2 มีระดับคะแนน

เดียว 

การระจายของ

ระดับคะแนน 

เนื่องจากนักศึกษายัง

อยู่ในกระบวนการการ

ปฏิ บั ติ ก า รสอนใน

สถานศึกษา 

ไม่ระบุ 

 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2564 ได้เปิดสอนทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร 
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4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีท่ีไม่ได้เปิดสอนให้น ามา

จากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - 

 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามา

จาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/

ภาคการศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 

 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

1001201 คุณธรรม 

จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

1 
 

4.64 
 

- 

 

4141001 ฟิสิกส์ส าหรับครู

ฟิสิกส์ 1 1 
 

4.60 
 

-  ได้มีการอธิบายพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับ 

นักศึกษาในบางหัวข้อ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับ 

นักศึกษาให้มากขึ้น 

422102 เคมีพื้นฐาน

ส าหรับครู 
1 

 
4.55 

 
- 

456112 คณิตศาสตร์

พื้นฐานส าหรับ

ครู 

1 
 

4.57 
 

 

- 

EDHU002 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

เพื่อชีวิตและ

อาชีพ 

1 
 

4.48 
 

- 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

EDSO001 พลเมืองที่

เข้มแข็ง 
1 

 
4.41 

 
- 

1001101 ภาษาเพือ่การ

สื่อสาร 
2   

- 

1001301 จิตวิทยาส าหรับ

ครู 
2   

- ได้มีการปรับปรุงแผนการเรียน ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้เรียนมากขึ้น 

1001901 การปฏิบัตกิาร

สอนใน

สถานศึกษา 1 

2   

- 

4141002 ฟิสิกส์ส าหรับครู

ฟิสิกส์ 2 
2  

 
 

- 

4331115 ชีววิทยาพื้นฐาน

ส าหรับครู 

2 
 

4.51 
 

- ภาคเรียนนี้ได้ปรับบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ ปรับ

เนื้อหาให้กระชับ และปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ไม่ให้นานมากเกินไป พบว่าเสียงสะท้อนจากนักศึกษาดี

ขึ้นจากภาคเรียนที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์การ

ระบาดดีขึ้นระดับหนึ่ง จึงจัดการสอนภาคปฏิบัติที่

จ าเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในชั้นเรียน 

 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 67 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

- บรรยายพร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

การมีจิตอาสาจิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มี

ความเสียสละ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่องานที่

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- บรรยาย อภิปราย และสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในเนื้อหาที่สอน  

- มอบหมายงานให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติ และให้

นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความ

รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ 

 

ความรู้ 

- บรรยายเนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย

ร่วมกัน  

- บรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และอธิบายขั้นตอน

ในการท าปฏิบัติการ  

-  ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยวหรืองานคู่หรืองานกลุ่ม 

ผู้ สอนสุ่ มผลการฝึ กปฏิ บั ติ มาอภิ ปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และน าเสนอ

ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือเป็นคู่ หรือ

เป็นกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

 

ทักษะทางปญัญา 

- มีการช้ีประเด็นและยกตัวอย่างประกอบในแต่

ละ หัวข้อ  

- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อถาม - ตอบ 

และ ท าโจทย์แบบฝึกหัดในช้ันเรียน  

- ให้โจทย์แบบฝึกหัดที่หลากหลายและอภิปราย

ในช้ัน 

 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

- กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตอบปัญหาในช้ัน

เรียน 

- สื่อสารภายในช้ันเรียน และการให้ความร่วมมือ

ในการ ตอบค าถามในช้ันเรียน  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 68 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า อภิปราย 

และส่ง งานเป็นรายกลุ่ม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสือ่สารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สร้างสถานการณ์เพื่ อให้อภิปรายร่วมกัน 

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน  

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผล

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเป็นคู่ หรือเป็น

กลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

-  ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว หรืองานคู่หรืองานกลุ่ม

ผู้ สอนสุ่ มผลการฝึ กปฏิ บั ติ มาอภิ ปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น และรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  ให้ นั กศึ กษาฝึ กการใ ช้ สื่ อ เทคโนโลยี

ประกอบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 

ทักษะการ 

จัดการเรียนรู้ 

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ที่

เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อ

ประกอบอาชีพครู 

 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  

จ านวนอาจารย์ใหม่  0 คน   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 

8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 

- 

8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

- 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ  

  - 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใ ช้ เครื่ อ งมื อวิ เคราะห์

ทางด้านฟิสิกส์ส าหรับงานวิจัย 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานวิจัยขั้น

กลางและขั้นสูงทางฟิสิกส์ 

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิ

ศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

 ได้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดโจทย์งานวิจัย

เพิ่มมากขึ้น และสามารถน ามาใช้เป็น

เทคนิคการเรียนการสอนในรายวิชาวิธี

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องได้ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อเข้า

สู่ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑใ์หม ่

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5. ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

 หลั กการ และ เทคนิ ค การ เขี ยน

ผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนและประเมินผลลัพธ์

ประกันคุณภาพการศึกษาและ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบั 

AUN-QA 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5. ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

 เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ 

AUN-QA และสามารถน ากรอบแนวคิด

และสาระของเกณฑ์ มาปรับใช้ในการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้

น ามานับรวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ โทรศัพท์  : 089-6555069 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1.หลักสูตรผลิตครูฟิสิกส์มืออาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. รายวิชาของหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาครูฟิสิกส์ 

ผลการด าเนินงาน :  

 ระบบ มีกลไก 

หลักสูตรได้มีการก าหนดระบบและกลไก ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือพิจารณา

ถึงจุดเด่น จุดด้อย ประเด็นการพัฒนา หรือปัญหาระหว่างการด าเนินงานของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และหากมีความ

จ าเป็นต้องปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาระรายวิชาที่แตกต่างไปจากเดิม หลักสูตรต้องท าบันทึก สมอ.08 

เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามกระบวนการ 

4. ทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น ผลการเรียนของนักศึกษา ความทันสมัย

ของเนื้อหาที่หลักสูตรได้ด าเนินการมา 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร 

6. น าผลการทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและผลการประเมินการด าเนินงาน

ของหลักสูตรโดยนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือปรับปรุงสาระ

รายวิชา 
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  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้การจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบ

และกลไกของกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาที่ก าหนด โดยหลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณา

ก าหนดผู้สอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนในแต่ละรายวิชา หลักสูตรได้พิจารณาการเปิดรายวิชา

ตามล าดับที่เหมาะสม หลักสูตรได้จัดส่งรายชื่อผู้สอน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตารางเรียน 

ตารางสอน หลักสูตรมีการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และก ากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร โดยมีการบูร

ณาการรายวิชาเข้าด้วยกัน และโครงสร้างหลักสูตรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่

สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูฟิสิกส์มืออาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น 

  การประเมินกระบวนการ 

     เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตามค าอธิบายรายวิชาที่

ก าหนดแล้ว จะต้องจัดท า มคอ.5 และท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือจะได้วัดผลการเรียนรู้ 

และความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะน าผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป และหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือทบทวนกระบวนการดังกล่าว จากที่ประชุมสรุปได้ว่าหลักสูตร

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาหรือค าอธิบายรายวิชาเนื่องจากหลักสูตรอิงสมรรถนะเหมาะสมต่อการเรียนรู้

ของศาสตร์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   ในปีการศึกษา 2565 มีแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีความเห็นในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนในรายวิชาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาครูฟิสิกส์ รวมถึงได้วิเคราะห์ตัวชี้วัด

หรือเป้าหมายของแต่ละเนื้อหา และศึกษาข้อสอบหรือแบบประเมินที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพ่ือเป็น

การเตรียมนักศึกษาออกสู่การเป็นครูฟิสิกส์ ก่อนออกฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา ก าหนดสมรรถนะและ

ความสามารถของนักศึกษาเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

- จบชั้นปีที่ 1 เรียนรู้งานและภาระของครูอย่างรอบด้าน มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานฟิสิกส์ 

- จบชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีรอบความรู้ 

- จบชั้นปีที่ 3 เป็นผู้สอนร่วมสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ในชั้นเรียนได้ 

- จบชั้นปีที่ 4 เป็นครูฟิสิกส์ และน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรอิงสมรรถนะมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.1.1-1 มคอ.2 
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5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

     1. เพ่ือให้เนื้อหาสาระ วิธีการ ในรายวิชาของหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้อง และเป็นไปตาม

ความต้องการของการศึกษาในปัจจุบัน 

     2. เพ่ือสอดแทรกสมรรถนะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเท่าทัน หรือเป็น

ผู้น าทางวิชาการในโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

หลักสูตรได้มีการก าหนดระบบและกลไก ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือพิจารณา

ถึงจุดเด่น จุดด้อย ประเด็นการพัฒนา หรือปัญหาระหว่างการด าเนินงานของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และหากมีความ

จ าเป็นต้องปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาระรายวิชาที่แตกต่างไปจากเดิม หลักสูตรต้องท าบันทึก สมอ.08 

เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามกระบวนการ 

4. ทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น ผลการเรียนของนักศึกษา ความทันสมัย

ของเนื้อหาที่หลักสูตรได้ด าเนินการมา 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร 

6. น าผลการทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและผลการประเมินการด าเนินงาน

ของหลักสูตรโดยนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือปรับปรุงสาระ

รายวิชา 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.2 และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาระรายวิชาที่แตกต่างไปจากเดิม จากผลการการปรับปรุงใน

มคอ.5 มีเพียงการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่านั้น ดังนั้นหลักสูตรจัด

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือทบทวนผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาสิ่งที่พบระหว่างการด าเนินงาน รวมถึงความก้าวหน้าในศาสตร์ของ

สาขาวิชาในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  การประเมินกระบวนการ 

     เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตามค าอธิบายรายวิชาที่

ก าหนดแล้ว จะต้องจัดท า มคอ.5 และท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือจะได้วัดผลการเรียนรู้ 

และความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะน าผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป และหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือทบทวนกระบวนการดังกล่าว จากที่ประชุมสรุปได้ว่าหลักสูตร

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาหรือค าอธิบายรายวิชาเนื่องจากหลักสูตรอิงสมรรถนะเหมาะสมต่อการเรียนรู้

ของศาสตร์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   ได้น าผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 2 

ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด และประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ เช่น 

รายวิชาฟิสิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ ได้ใช้โปรแกรม simulation และการสาธิตการทดลองผ่านระบบออนไลน์ 

ผลท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการการเรียนรู้ ในการบันทึกผลการทดลอง และ

สรุปผลการทดลองมากขึ้น สามารถประเมินผลได้จากรายงานบันทึกผลการทดลอง และในรายวิชา

ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ได้ปรับบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ ปรับเนื้อหาให้กระชับ 

และปรับกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ให้นานมากเกินไป พบว่าเสียงสะท้อนจากนักศึกษาดีขึ้นจาก

ภาคเรียนที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์การระบาดดีขึ้นระดับหนึ่ง จึงจัดการสอนภาคปฏิบัติที่

จ าเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในชั้นเรียน 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรอิงสมรรถนะมีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.1.2-1 มคอ.2 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ โทรศัพท์  : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย โทรศัพท์  : 098-3966415 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

  

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมตรงตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

     หลักสูตรมีระบบกลไก ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอนโดยค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและผลการประเมินการสอน 

2. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งแผนการเรียน รายวิชาที่เปิดและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตารางสอนและตารางเรียน 

3. หลักสูตรด าเนินการควบคุมให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท าและส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 

หรือ มคอ.4) ทุกรายวิชาเข้าระบบของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยและมีการแจ้ง

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

6. หลักสูตรทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทวนผลการเรียนทุกรายวิชาเมื่อสิ้น

ภาคการศึกษา 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

     หลักสูตรได้วางแผนตามระบบกลไกของคณะและหลักสูตรข้อที่ 1 ทั้งด้านการก าหนดวิธีการก าหนด

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยค านึงถึงการวางระบบผู้สอน ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัย ผู้สอนใช้วิธีการ/

กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการ
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เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ไว้ โดยมีการประชุมและวางแผนการจัดผู้สอน 

และหลักสูตรได้วางแผนการก าหนดแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรค านึงกระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม 

ผู้สอนใช้วิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ

สอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน โดยมีการประชุมและวางแผนการจัด

กระบวนการเรียนสอน 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีการด าเนินการตามขั้นตอนการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เมื่อส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนส่งรายวิชาที่เปิดสอนในการศึกษามายังคณะฯ ฝ่ายวิชาการมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา

ด าเนินการจัดอาจารย์ผู้สอน กรรมการหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนก่อนถึงภาคการศึกษา

นั้น โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน

ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา 

ตามแผนการเรียนที่ปรากฏใน มคอ.2 พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ ความรู้ประสบการณ์ของ

ผู้สอนในหลักสูตร น ามาจัตตารางข้อมูลคุณสมบัติผู้สอน และวางแผนจัดผู้สอนให้เหมาะสมในแต่ละ

รายวิชา ดังตาราง 
ที ่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 1/2564 2/2564 

1 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 

ภาคเรียนที่ 1 มี 2 วิชา  

ภาคเรียนที่ 2 มี 2 วิชา 

1. 4134904 สัมมนาทางฟิสกิส ์

2. 4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1 

1. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1  

2. 4141002 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครู 2 (สอนร่วม)   

2 ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 5 วิชา 

1. 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

2.  4143401 ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

พลังงาน (สอนร่วม) 

3. 4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน 

4.  4133407 ท ฤ ษ ฎี

แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (สอนร่วม) 

5. GESC406 รู้ทันโลก 

6.  4133408 ป ฏิ บั ติ ก า ร

แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (สอนร่วม) 

1. 4141802 ฟิสิกส์ส าหรับ

ครู 2 (สอนร่วม) 

2. GESC406 รู้ทันโลก 

3. 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

4.  4133406 ไ ฟฟ้ า และ

พลังงาน (สอนร่วม) 

5. 1001902 ปฏิบัติการสอน

สถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

3 อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

ภาคเรียนที่ 1 มี 4 วิชา  

ภาคเรียนที่ 2 มี 3 วิชา  

1.  4134715 ฟิ สิ ก ส์ เ ชิ ง

คณิตศาสตร์  

2.  GESH209 วั ฒ น ธ ร ร ม

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม ่

3.  4132108 ป ฏิ บั ติ ก า ร

กลศาสตร์คลาสสิก 1  

1.  4133504 กลศาสตร์

ควอนตัม 1 

2. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

3.  4133624  ปฏิบั ติ การ

ธรณีวิทยา 1 (สอนร่วม) 
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4.  4132107 ก ล ศ า ส ต ร์

คลาสสิก 1 

4 อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 วิชา 

1. 4133621 ดาราศาสตร์ 1  

2. 4134606 ดาราศาสตร์ 2 

3.  4133619 โลกและดารา

ศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

4.  4143903 โครงงานและ

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

5. 4142601 วิทยาศาสตร์โลก

ทั้งระบบ 

6. 4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์

พื้นฐาน 

1.  4142603 วิ ทยาศาสตร์

กายภาพ 

2. 4132622 ปฏิบัติการดาราศ

สตร์ 1 

3. 4133618 ฟิสิกส์ส าหรับครู

วิทยาศาสตร์ 

4. 4142602 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 

5. 4134606 ดาราศาสตร์2  

6. 1001901 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 (สอนร่วม) 

7.4131008   ปฏิ บั ติ การ

ฟิสิกส์พื้นฐาน 

7000490 สหกิจศึกษา 

5 ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 วิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 วิชา 

1. แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

2. การคิดในยุคดิจิทลั 

3. หลักการคณิตศาสตร ์

4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ส าหรับคร ู

5. แคลคูลสั 1 

6. วิจัยทางคณิตศาสตร ์

1. สัมมนาคณิตศาสตร์ 

2. การคิดในยุคดิจิทัล 

3. แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

4.  ป ฏิ บั ติ ก า ร สอน ใน

สถานศึกษา 1 

5. วิยุตคณิต 

6. วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

7. สหกิจศึกษา 

8. การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 

 

2. คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้ปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกับผู้สอนในโปรแกรมวิชาตั้งแต่การ

เตรียมการ จัดท าเอกสารมคอ.3/มคอ.4 ที่ก าหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอน ที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตาม

พันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียนการสอน และน าไป

ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้สอนในหลักสูตรต่อไป 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และน าไป

ด าเนินการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์ต่อไป 

4. หลักสูตรได้ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท าและส่งรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ทุกรายวิชาเข้า

ระบบของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย และมีการแจ้งรายละเอียดรายวิชา มคอ.3  
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ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอนและหลังจากที่มีการเพ่ิมรายวิชา และในช่วงท้ายภาคเรียนหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์และมีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

  ประเมินกระบวนการ 

     1. ในการวางระบบผู้สอนหลักสูตรได้ประชุมและจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดย

มีการทบทวนผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีการตรวจสอบ และค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์

ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน และผลการประเมินการสอน โดยน าข้อมูลการประเมินการ

สอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่ก าหนดตาม มคอ.3 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละ

วิชาได้ประเมินการสอนของผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน โดยประเมินในประเด็น การชี้แจงท าความเข้าใจด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา การใช้สื่อ การประเมินผลและ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน พฤติกรรมการสอนเช่นการตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และผู้สอนได้น าผลการด าเนินการสอนและผลการประเมินการสอน

โดยนักศึกษาจัดท ารายงานผลการเรียนการสอน คือ จัดท า มคอ.5 

    2.  ในการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรได้ประชุมและมีการทวนสอบ มคอ. 3 กับ

ของเดิม พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องกับ มคอ.2 และควรน าผลการประเมินการสอน มา

ประกอบการพิจารณา เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้สอนมีการบูรณาการ

ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมการเรียน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    3. เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษาทุกปี มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการวางระบบอาจารย์ผู้สอน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลการประเมินตามตารางต่อไปนี้ 

การวางระบบอาจารย์ผู้สอน Mean ระดับ 

1. การจัดรายวิชามีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน (1.2.4) 
4.70 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ใน

หลักสูตร (1.2.5) 
4.80 มากที่สุด 

3. การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการสร้างเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ (1.3.1) 
4.65 มากที่สุด 

4. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุก

กลุ่มเรียน (1.5.1) 
4.78 มากที่สุด 
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5. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นักศึกษา (1.5.2) 
4.33 มาก 

6. การส่งเสริมการท าวิจยัของผู้สอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา (1.5.3) 4.55 มากที่สุด 

7. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา (1.5.4) 
4.58 มากที่สุด 

8. การน ากระบวนการบริการวชิาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอนและสร้างผลผลิตการเรียนรูข้องนักศึกษา (1.5.5) 
4.78 มากที่สุด 

9. การน ากระบวนการวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้

ของนักศึกษา (1.5.6) 
4.48 มาก 

10. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการ

เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (1.5.7) 
4.65 มากที่สุด 

รวม 4.63 มากที่สุด 

 

     จากคะแนนการประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการวางระบบผู้สอนพบว่าอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

     4. หลังจากที่ได้มีการจัดผู้สอนในระดับโปรแกรมวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการชี้แจง

ให้ผู้สอนจัดท ามคอ.3 ทวนสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ มคอ.3 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

ของแต่ละวิชาแล้ว เพ่ือควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับมคอ.2 โดยกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมของ

เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลจากนั้นอาจารย์

ด าเนินการสอน และสอบกลางภาค และปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนในรายวิชา ซึ่งก่อนการ

สอบ หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบข้อสอบตามระบบ และกลไกของคณะ โดยหลักสูตรได้

น ามาวางเป็นระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

     เมื่อเสร็จสิ้นวันสุดท้ายของภาคการศึกษาหลักสูตรได้น าข้อมูลที่ได้หลังจากจัดการเรียนการ

สอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายงานการเรียนการสอน

โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา มาจัดท า มคอ.5 โดย

พิจารณาควบคู่กับ รายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือบูรณาการกับการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  กระบวนการทวนสอบนี้หลักสูตรได้ด าเนินการใน 2 ระดับคือ 
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1. หลักสูตรทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทวนผลการเรียนทุกรายวิชา

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 2. เมื่อทวนสอบ มคอ.5 เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการ

วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     จากการประชุมทบทวนการจัดผู้สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือจัด

ผู้สอนพบว่า การจัดระบบผู้สอนในระดับหลักสูตรควรให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มี

คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับศาสตร์และประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกิด

ทักษะจากผู้มีประสบการณ์ตรง 

      ผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการทวนสอบ มคอ.3 ทวนสอบข้อสอบ และทวนสอบ 

เกรด นอกจากนั้นได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการจัดการเรียนการสอน และจัดท า พร้อมตรวจสอบ 

มคอ.5 ร่วมกัน เพ่ือก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้

ระบุไว้ใน มคอ.2 อย่างถูกต้องตามหลักสูตร ทุกรายวิชา ผลการทวนสอบพบว่ามีความสอดคล้อง

ระหว่าง มคอ.2 มคอ.3 ข้อสอบ ผลการเรียน และมคอ.5 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.1-1 รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 

5.2.1-2 มคอ.3 

5.2.1-3 มคอ.5 

5.2.1-4 ตารางรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ

ประเมิน 
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5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีการจัดท ามคอ.3 และจัดส่งตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในมคอ.3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.2 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

     หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดย

เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (จัดล าดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา) 

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ มคอ.3 มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 กับมาตรฐานผล

การเรียนรู้ (curriculum mapping) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้นักศึกษาทราบ และด าเนินการจัดการเรียน

การสอนตามแผนการเรียนรู้ 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

ผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.

3 และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพ่ือก าหนด

แผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรและจัดส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือก าหนด

รายวิชาในแต่ละภาคเรียน 

2. หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการ

เรียนรู้ มคอ.3 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 (Curriculum mapping) การจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที่มีผู้สอนร่วม ทุกรายวิชามีความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีกิจกรรม

การฝึกโดยก าหนดให้ผู้สอนแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการติดตามการจัดการเรียนการสอน  
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนส่ง มคอ. 3 ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. ตรวจสอบแผนกิจกรรมการเรียนการสอบในทุกรายวิชาตามที่ระบุใน มคอ.3 โดยการถามนักศึกษาใน

ระหว่างภาคการศึกษา 

  การประเมินกระบวนการ 

     ในระหว่างภาคการศึกษา กรรมการประจ าหลักสูตรมีการติดตามการด าเนินการของรายวิชาใน

หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้อีกครั้งในระหว่างการทวนสอบข้อสอบ 

นอกจากนั้นกรรมการหลักสูตรได้มีส่วนร่วมกับคณะในการเป็นคณะกรรมการทวนสอบระดับคณะ

ซึ่งมีการแต่งตั้งเพ่ิมเติมเนื่องจากคณะกรรมการในหลักสูตรได้เสนอให้คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก ากับดูแลเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนเห็นความส าคัญในระบบการทวนสอบ โดยตัวแทนจากหลักสูตรได้

ร่วมกันพิจารณา ก ากับติดตาม ตรวจสอบรายวิชาแกนเพ่ิมเติม และได้ก าหนดแนวทางในการทวน

สอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความรัดกุม ได้แก่ ให้มีแนวทางการทวนสอบ 2 ระดับ คือ การทวนสอบ 

โดยคณะกรรมการทวนสอบฯระดับหลักสูตร และการทวนสอบ โดยคณะกรรมการทวนสอบฯ 

ระดับคณะ 

     เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษ มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ด้านที่ 1.4 กระบวนการบริหารหลักสูตร และด้านที่ 1.5 กระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง

ผลการประเมินของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีผลการประเมินตามตารางต่อไปนี้ 

1.4 กระบวนการบริหารหลักสูตร Mean ระดับ 

1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.65 มากที่สุด 

2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.58 มากที่สุด 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4.78 มากทีสุ่ด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

4.35 มาก 
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5. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
4.68 มากที่สุด 

6. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ด้วยดีและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม 

4.45 มาก 

รวม 4.58 มากที่สุด 

   

1.5 กระบวนการเรียนการสอน Mean ระดับ 

1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ได้มาตรฐาน

เดียวกันทุกกลุ่มเรียน 
4.78 มากที่สุด 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ของนักศึกษา 
4.33 มาก 

3. การส่งเสริมการท าวิจัยของผู้สอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 4.55 มากที่สุด 

4. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 
4.58 มากที่สุด 

5. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.78 มากที่สุด 

6. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
4.48 มาก 

7.  การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใน

กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.65 มากที่สุด 

รวม 4.59 มากที่สุด 

   

     จากคะแนนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินพบว่า ด้าน 1.4 การบริหารจัดการ และ 

1.5 กระบวนการเรียนการสอนมีการประเมินในระดับมากท่ีสุด 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
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เพ่ือน าวาระการประชุมกรรมการวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแจ้งให้กับอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทราบในส่วนของการทวนสอบ มคอ. 3 ว่าประธานหลักสูตรต้องการก ากับติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ในส่วนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมิน ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกรายวิชาก่อนท าการส่งเข้าระบบอีกครั้ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการ

ประกาศรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา 2564 ดังนั้นต้องมีการปรับปรุง มคอ.3 

ตามมติที่ประชุม กช.คณะ ดังนี้ ผลจากการทวนสอบ มคอ.3 ในรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติการทดลองจะต้อง

มีการปรับเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผล

การประชุมสามารถสรุปได้ว่า อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการ และรายวิชาอ่ืน ๆ  

เห็นควรปรับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนและวิธีการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการการเรียนการ

สอนในรูปแบบอนไลน์ และท าการจัดส่งในระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทันก่อนเปิด

ภาคการศึกษา 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มี

การจัดท ามคอ.3 และจัดส่งตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้

ในมคอ.3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.2-1 มคอ.3 

 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นเป้าหมาย :  

มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 รายวิชา 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน

กับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและก าหนดรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจ 

2. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอน

กับพันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่

คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ 

5. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและส่งให้กับหลักสูตรหลังจากจบภาคเรียน 

เพ่ือให้สามารถทราบผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและก าหนดรายวิชาที่ด าเนินการบูรณาการกับพันธกิจ และ

มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการ

เรียนการสอนกับพันธกิจ ดังนี้ 

รายวิชา การบูรณาการ 

พันธกจิ 

การวิจัย 
การบริการ

วิชาการ 
การท านุบ ารุงฯ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา 1 

อาจารย์ ผู้ สอนสอดแทรก

ความรู้และทักษะที่นักศึกษา

สามารถน าไปบูรณาการกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้ า นกา รปฏิ บั ติ ต นและ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

- การสัมภาษณ์ครูต้นแบบ  

- การศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียน (case study) 

- การวางแผนท าวิจัยในช้ัน

เรียน 

   

พลเมืองที่เข้มแข็ง อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาลง

พื้นที่ในชุมชนเพื่อหาโจทย์ใน

การช่วยเหลือชุมชน นักศึกษา

ร่วมกันคิด จนเกิดเป็นกิจรรม

ช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถาน

การ์โรคระบาด covid-19 ด้วย
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การน าผลไม้ประจ าฤดูกาลของ

ท้องถิ่นไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย

ติดเช้ือตามสถานพักฟื้นผู้ติด

เช้ือ และสถานพยาบาลใน

ชุมชน 

 

  การประเมินกระบวนการ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนระบบและกลไกดังกล่าวมติที่ประชุม 

สามารถสรุปได้ว่า รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒธรรม

คือรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง  

    2. เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านที่ 1.5 กระบวนการเรียนการสอน ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลการประเมินจะ

อยู่ในข้อที่ 5-7 ตามตารางต่อไปนี้  

1.5 กระบวนการเรียนการสอน Mean ระดับ 

1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ได้มาตรฐาน

เดียวกันทุกกลุ่มเรียน 
4.78 มากที่สุด 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
4.33 มาก 

3. การส่งเสริมการท าวิจัยของผู้สอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 4.55 มากที่สุด 

4. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 
4.58 มากที่สุด 

5. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.78 มากที่สุด 

6. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
4.48 มาก 

7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน

กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.65 มากที่สุด 

รวม 4.59 มากที่สุด 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 86 

 

 

    จากคะแนนที่ได้ประเมินพบว่า การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมินในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการน ากระบวนการ

การบริการวิชาการทางสังคมมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามีการ

ประเมิน 4.78 คะแนน 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนระบบและกลไกดังกล่าวมติที่ประชุม

สามารถสรุปได้ว่า รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒธรรมคือ

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง ในส่วนรายวิชาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 จากการสอบถามนักศึกษาได้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับว่าเป็นรายวิชาที่ท าให้ได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในโรงเรียน ได้น าความรู้ที่อาจารย์ผู้สอนไปใช้ในการท ากรณีศึกษาครูต้นแบบ ท าให้มีความรู้สึก

ศรัทธาในวิชาชีพครูมากขึ้น และอยากเรียนจบไปเป็นครู ส่วนรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง นักศึกษา

สะท้อนว่าท าให้เกิดความรักชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เพราะได้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง

ได้น าผลผลิตในชุมชนที่เหลือจากการขายท าให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่ติดเชื้อโรคระบาด COVID-19 ได้ 

ดังนั้นการด าเนินงานตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเห็นควรว่านอกจากรายวิชา

การศึกษาทั่วไปและวิชาชีพแล้วเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน จึงควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียน

การสอนกับพันธกิจในหลายพันธกิจต่อรายวิชาเพ่ิมมากขึ้น 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มี 2 รายวิชาทีม่ีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

และรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.3-1 มคอ.3 วิชาปฏิบัติการสถานศึกษา 1 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3         การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก  โทรศัพท์  : 093-5812435 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์  โทรศัพท์  : 086-9584884 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 

  

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

     หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ให้กับอาจารย์ผู้สอนทราบและเพ่ือน าไปปฏิบตั  ิในการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผลการเรียนรู้

รายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 

4. อาจารย์ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทบทวนกระบวนการดังกล่าว 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

     หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ในภาพรวมโดยให้

นักศึกษามีความเป็นเลิศด้านการบริการ และมีรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตาม

รายวิชาจากหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดน้ําหนักการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดและเกณฑ์

การประเมินผล โดยระบุใน มคอ.3 และจัดส่งตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดและ

เกณฑ์การประเมินผลกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งผลปรากฎว่าทุกรายวิชามีความสอดคล้อง  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับติดตามการประเมินผลในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุก

รายวิชามีการประเมินผลตามที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในมคอ.3 

5. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ทุกรายวิชามีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 ซึ่งถือว่าบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

  มีการประเมินกระบวนการ 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้ประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย

แบ่งเป็นส่วนของ 1. การจัดการรายวิชา ตาม มคอ.3 2. การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษา 

เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ผ่านมาได้มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีการระบาดรุนแรงขึ้น ท าให้

เกิดมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของหลักสูตร ทางคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึง

ได้ด าเนินการประเมินกระบวนการในแต่ละส่วนดังนี้ 

1. การจัดการรายวิชา ตาม มคอ.3 

  ในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ออกแนวปฏิบัติ

รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในระยะแรกอาจเกิดปัญหาส าหรับนักศึกษา

บางคนที่อุปสรรคในระหว่างเรียน เช่น เรียนจากโทรศัพท์มือถือได้เพียงอย่างเดียว สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ไม่เสถียร เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีการบันทึกการสอน เพ่ือให้นักศึกษา

ได้ทบทวนบทเรียนในภายหลัง  

       ทั้งนี้การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้

ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการรับผิดชอบต่อการเข้าเรียน การเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษาต้องมี

ความซื่อสัตย์ในการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการท ารายงาน  

- ด้านความรู้ ประเมินจากการสอบทั้งออนไลน์ และชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด รายงาน การถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

ประเมินจากการใช้ทักษะการแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การประเมินจากการท างานกลุ่ม หรือ

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูล แบบทดสอบ การเฉลยแบบฝึกหัดการ

ค านวณในห้องเรียนออนไลน์ รวมถึงการน าเสนองาน ผ่านการสื่อสารรูปแบบออนไลน์ 
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- ด้านการจัดการเรียนรู้ ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 

2. การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดทางหลักสูตรได้จัด

โครงการอบรมให้นักศึกษาในหลักสูตรแบบออนไลน์ทั้งหมด 

  เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ด้านที่ 4 ด้านหลักสูตรการศึกษา ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลการประเมินตามตารางต่อไปนี้ 

 

4. ด้านหลักสูตรการศึกษา Mean ระดับ 

1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.46 มาก 

2. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.42 มาก 

3. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.46 มาก 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักศึกษา และ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.54 มาก 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่ เปิดสอน มีวิธีประเมินที่

หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม 

การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.40 มาก 

รวม 4.38 มาก 

   

     จากคะแนนทีน่ักศึกษาประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรการศึกษาผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.38

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดทางหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ทั้งแบบออนไลน์ และออนไซต์ เช่น มีการบันทึกการสอนออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียน

ย้อนหลัง และบันทึกการสาธิตการทดลองในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการ 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
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หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.3.1-1 มคอ.3 

5.3.1-2 มคอ.5 

 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

ทุกรายวิชาได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

    หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน เป็น

คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก าหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษ 6 ด้าน  

2. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและหารือ

เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ

มคอ.4 และ curriculum mapping 

3. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

4. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตรทราบ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 

และ มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป 

5. หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

     หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าว น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน เป็น

คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก าหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา สรุปได้ว่า หลักสูตรก าหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบโดยการดูการกระจายของเกรด และการ

ประเมินหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบประเมินที่มีประเด็นตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
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1.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา สามารถตรวจสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของ

นักศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบประเมินที่มีประเด็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 แต่ละรายวิชา ได้แก่ ข้อสอบระหว่างบท ข้อสอบระหว่างภาค และข้อสอบปลายภาค 

2. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รายงานผลการด าเนินการให้หลักสูตรทราบ และน า

รายงานมาประกอบการปรับปรุงการจัดท า มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป 

3. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่า จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของ

คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด

ไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 

  การประเมินกระบวนการ 

     ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในด้านการประเมินผลการศึกษา จากการทวนสอบโดย

หลักสูตรพบว่า ทุกรายวิชาผ่านการทวนสอบ มคอ.3 ในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความรู้สามารถประเมินผลการเรียนรู้

ได้ตรงตามที่ก าหนดในสาระรายวิชา และผลการเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ผ่าน

การรับรองจากกรรมการหลักสูตร กรรมการวิชาการคณะ และกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

     ส่วนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรได้ท าการประเมินการเปลี่ยนแปลงการวัดผล

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ

ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยการทดสอบผ่านรูปแบบออนไลน์

มีการน ามาใช้มากข้ึน  ทักษะการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทักษะที่จ าเป็น

ที่ถูกเร่งให้นักศึกษาทุกคนต้องปรับตัวให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น 

     เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร ที่มี

การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลการประเมินตามตารางต่อไปนี้ 

      

4. ด้านหลักสูตรการศึกษา Mean ระดับ 

1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.46 มาก 

2. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.42 มาก 

3. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.46 มาก 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักศึกษา และ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

4.54 มาก 
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ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่ เปิดสอน มีวิธีประเมินที่

หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม 

การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.40 มาก 

รวม 4.38 มาก 

 

     จากคะแนนทีน่ักศึกษาประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรการศึกษาผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.38

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาโดยให้อาจารย์ผู้สอนระบุการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากปีการศึกษา 

2564 ในมคอ.3 และมีการทวนสอบซ้ าในกระบวนการทวนสอบข้อสอบกลางภาคและปลายภาค การทวน

สอบผลการเรียนก่อนส่งเข้าระบบตามล าดับ  ไปจนถึงการรายงานผลใน มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ในกระบวนการทวนสอบดังกล่าวได้ด าเนินไปตามกระบวนการป้องกันของโรคระบาด ซึ่งยังไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนและการประชุมได้ตามปกติ การด าเนินการดังกล่าวกระท าผ่านระบบออนไลน์ หรือใช้

การรับและส่งเอกสารทางอีเมลหรือช่องทาง social application อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

     ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางหลักสูตรพบว่า นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับ

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บ้างจากการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส าหรับอาจารย์จึง 

ท าให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้งเวลาในเรียน และการติดตามงานที่มอบหมายให้นักศึกษา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ

เยียวยาลดค่าเล่าเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้น าเงินค่าเทอมบางส่วนมาจัดสรรในการเรียนออนไลน์ได้มากขึ้น 

     ด้านกระบวนการส่งผลการประเมินการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งผลการประเมินการ

เรียนรู้ของนักศึกษาผ่านระบบ e document ทั้งหมด ท าให้กรรมการประจ าหลักสูตรสามารถตรวจสอบ

ได้โดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกรายวิชาได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.3.2-1 มคอ.3 

5.3.2-2 มคอ.5 
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5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

ประเด็นเป้าหมาย :  

มคอ.5 และมคอ.7 มีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่รายงานและจัดส่งตามก าหนด 

ผลการด าเนินงาน :  

 ระบบ มีกลไก 

    หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือชี้แจงการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และ

จัดส่งตามระยะเวลา 

2. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา และจัดส่งให้ประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชา และจัดส่งภายในระยะเวลา 30 วัน 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องของ มคอ.5 กับ มคอ.3 

มคอ.5 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน 

7. น าผลการด าเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาถัดไป 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือก าหนดให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา มคอ.5 และก าหนดการจัดส่งมายังหลักสูตรหลังปิดภาคเรียน 30 วัน ดังนี้ 

1.1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 6 รายวิชา และก าหนดส่งวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ปิดภาคเรียนวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2564) 

1.2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 7 รายวิชา และก าหนดส่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ปิดภาคเรียนวันที่ 27 

เมษายน 2565) 

2. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนทุกรายผ่านระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน

สามารถดาวน์โหลดผลการประเมินได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบและงานทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

เพ่ือน าข้อมูลมารายงานในการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ระบุในมคอ.3 โดย 

กรอกผลการเรียนในระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ จากนั้นจัดส่งให้ประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ 

และจัดส่งให้กับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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4. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับหลักสูตรตาม

ก าหนดทั้ง 2 ภาคเรียน 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างของ มคอ.5 กับ 

มคอ.3 พบว่า ทุกรายวิชามีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตามที่ระบุ

ไว้ใน มคอ.3  

6. หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และน าเสนอต่อคณบดี 

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 และน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง

เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

  การประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินพบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอนได้จัดส่ง มคอ.5 ตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งจากการพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างของ มคอ.5 กับ 

มคอ.3 โดยการสอบถามจากนักศึกษาใน 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษา

เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งนักศึกษาไว้ในชั่วโมงแรกหรือไม่ 

อย่างไร ประเด็นที่ 2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ พบว่าบาง

รายวิชาเทา่นั้นที่มีความสอดคล้องกันระหว่าง มคอ.3 และ  มคอ.5 และหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ามคอ.

7 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากการตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ได้มีการทวนสอบกระบวนการตามที่คณะ และ

หลักสูตรก าหนด หลักสูตรพบว่าอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาเท่านั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอน

ได้ครอบคลุมตามหัวข้อที่วางไว้ วิธีการสอนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ ผลการตัดเกรดทุก

รายวิชาไม่มีปัญหา มีการกระจายของเกรดที่ดี มีการประเมินหลายกลุ่มเรียนที่ได้มาตรฐาน แต่ใน

ส่วนของรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผลการเรียนไม่มีการกระจายเนื่องจากเป็น

รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นเวลา 30 วัน และจ าเป็นต้องได้รับผล

การประเมินผู้เรียนจากสถานศึกษาอาจารย์ผู้สอนจึงต้องให้ผลการเรียนเป็น I ให้กับนักศึกษาทุก

คน และในส่วนของผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาอยู่ในระดับดี และดี

มาก 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มคอ.5 และ มคอ.7 มีความถูกต้องสมบูรณ์ และส่งตามระยะเวลา

ที่หลักสูตรก าหนด  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.3.3-1 มคอ.3 

5.3.3-2 มคอ.5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 คะแนน - 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4         ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ โทรศัพท์  : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ เพชรคงทอง โทรศัพท์  : 081-5456556 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

  ( 1 )  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

ห ลั ก สู ต ร / อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 

  2. มีการจัดประชุม ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 เดือนมิถุนายนพ.ศ.

2564 รูปแบบออนไลน์ จ านวนอาจารย์เข้า

ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพ่ือ

ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนก าหนด

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 

     - ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เดือนกันยายนพ.ศ.

2564 รูปแบบออนไลน์ จ านวนอาจารย์เข้า

ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือ

ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา ทบทวน

การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

     - ครั้งที่ 4 วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.

2565 รูปแบบออนไลน์ จ านวนอาจารย์เข้า

ร่วม5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือ

ทบทวนระบบการบริหารอาจารย์ วางแผน
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครั้งที่ 5 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

รูปแบบออนไลน์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือประเมิน

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ทบทวนกระบวนการควบคุมดู แล ให้

ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

ประเมินระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษท่ี 21 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.1-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

5.4.1-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 

5.4.1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 

5.4.1-4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 

  (2) มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. 

2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี) 

2.1 กรณีมี มคอ.1 

      2.1.1 มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 

      2.1.2  มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

2.2 กรณีไม่มี มคอ.1 

      2.2.1 มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 

      2.2.2 มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ     

     TQF 

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 

5.2.1-1 มคอ. 1 

5.2.1-2 มคอ. 2 

  ( 3 )  มี ร า ยล ะ เ อี ย ดขอ ง

รายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 รายวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 รายวิชา 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ค ร บ ทุ ก

รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ. 3 

 

  (4) จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.

5) 

ภาคเรียนที่ 1 มี 6 รายวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 มี 7 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ. 5 

 

  (5) จัดท ารายงานผลการ

ด า เนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังจากสิ้นปกีารศึกษา 

มี มคอ.7  

 

 

 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ. 7 

 

  ( 6 )  มี ก า ร ท ว น ส อ บ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3  และ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน

ประชุมร่วมกันเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดมร มคอ.3 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2564 

จ านวน 6 วิชา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2564 

จ านวน 7 วิชา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.6-1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.4.6-2 ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอน 2564 

  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7.1 มี/ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่

ด าเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.7-1 (ลิงค์เอกสาร) 

5.4.7-2 (ลิงค์เอกสาร) 

  (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก

คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.8-1 - 

  (9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

9.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

3. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง 

4. อ.ศราวุฒิ ชูโลก 

5. ผศ.สายใจ เพชรคงทอง 

ได้รับการพัฒนาเรื่องโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 

9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 

9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.9-1 ค าสั่งการเข้าร่วมโครงการ 

 

  ( 1 0 )  จ า น ว น บุ ค ล า ก ร

สนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ ามี )  ได้ รั บการ พัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีบุคลากรสายสนับสนุน 

      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

คือ นางสุภาพ วุฒิพันธุ์ 

    ได้ รั บการ พัฒนา โครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้าน

ฟิสิกส์ส าหรับงานวิจัย 

    โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภมูิ

ศาสตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 

- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 

- คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.10-1 ค าสั่งการเข้าร่วมโครงการ 

 

  (11) ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปีสุดท้ าย/ 

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่  

หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี

บัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หาก
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็น

นี้ด้วย 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.11-1 - 

  (12) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 

 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.12-1 - 

 

  (13) นักศึกษาได้รับการเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ

เป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่

ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

มีนักศึกษาทั้งสิ้น 27 คน 

    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนด 

- ไดข้้าร่วมทั้งหมด 27 คน 

- คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.12-1 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู 

 

  (14) มีการจัดประสบการณ์

บูรณาการการเรียนรู้กับการ

ปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พครู ใน

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี

การศึกษา 

มีนักศึกษาทั้งสิ้น 27 คน 

    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนด 

- ไดข้้าร่วมทั้งหมด 27 คน 

- คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.12-1 ค าสั่งปฏิบัติการในสถานศึกษา 1  
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

วิธีการค านวณ 

(1) จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
11 ตัวบ่งชี้ 

(2) จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2564 
11 ตัวบ่งชี้ 

(3) ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 
ร้อยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80    =  0  คะแนน    

  ด าเนินงานร้อยละ 80               =  3.50  คะแนน 

  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

  ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

  ด าเนินงานร้อยละ 100    =  5.00  คะแนน 

*โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 

7 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบ 
5 คะแนน - 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 

สถานการณ์โรคระบาด COVID-

19 

ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  ก า ร จั ด

โครงการเชิงปฏิบัติการ 

ใช้การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหาร 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง

ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ

ให้บริการเช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ องค์ประกอบด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ โทรศัพท์  : 089-1971633  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์และนางสุภาพ วุฒิพนัธุ์ โทรศัพท์  : 086-9584884 

               083-1903101 

 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564   

 

ผลการด าเนินงาน 

 

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นไปตาม

ความคาดหวังของหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ผลการด าเนินงาน :  

  มีระบบ มีกลไก 

         ระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 มีดังนี ้

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม ความ

เพียงพอ และความพร้อมในการใช้งาน 

2. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นจากอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือ

จัดท าฐานข้อมูล เช่น ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
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เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ต่อการจัด

การศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

3. หลักสูตรจัดท ารายงานและแจ้งผลการส ารวจไปยังคณะต่อไป 

4. หลักสูตร มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นจากการส ารวจ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและ

อาจารย์ได้พบปะสังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากร

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา 

6. หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์

และนักศึกษา พิจารณา จัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือข้อเสนอแนะ พิจารณาวิธีการ

ด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

7. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

  ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2564 หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ด าเนินการจัดประชุม เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจผลความ

พึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีที่แล้วมาทบทวน และพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ

ของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ รวมทั้งทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือน ามาวางแผนจัดระบบบริหาร

จัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาประกอบกับการรายงานใน มคอ.5 ของภาคเรียนนี้  ซึ่ง

เป็นไปตามระบบและกลไกข้อที่ 1 และ 2 

  จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้น าผลการทบทวน มาสอบถามความต้องการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอีกครั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมทางกายภาพ และ

ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน ตัวอย่างเช่น การเตรียมความพร้อม

ของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยแบ่งได้เป็น 4 ประการ คือ 

แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด และขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้เหมาะกับการจัดการเรียน

การสอน 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

     1. หลักสูตรได้ด าเนินตามระบบและกลไกข้อที่ 2, 3 และ 4 โดยคณะกรรมการหลักสูตร ได้

มอบหมายให้นางสุภาพ วุฒิพันธุ์  บุคคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของ

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการที่จะใช้ส าหรับการการเรียน การสอน ในแต่ละ

ภาคการศึกษา ร่วมกับศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ส าหรับด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นให้มีอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้

ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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     2. หลักสูตรประชุมวางแผนในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ขาด

แคลน และมีไม่เพียงพอส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชา

ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ทันสมัยอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

เครื่องเสียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย ฯลฯ  และจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งท างาน และพักผ่อนของ

นักศึกษาและจัดสถานที่ส าหรับการประกอบศาสนกิจของนักศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ ดังนี้ 

2.1 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรได้งบประมาณแผ่นดิน ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 

4 รายการ คือ 

1. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง (งบประมาณ 4,500,000 บาท) จ านวน 24 

การทดลอง ซึ่งท าให้มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการ

ท างานวัย 

2. ชุดเครื่องวัดความพรุน จ านวน 1 ชุด (งบประมาณ 3 ,500,000 บาท) เป็นเครื่องมือ

วิเคราะห์ ที่น ามาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

3. ชุดทดลอง Inverse square จ านวน 1 ชุด (งบประมาณ 595,000 บาท)  เป็น

เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

4. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube furnace) จ านวน 1 ชุด (งบประมาณ770,000 

บาท) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนออุปกรณ์การเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยคณะจัดท า

แบบส ารวจความต้องการอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ หูฟัง กระดานสอนออนไลน์ กล้องเว็บแคม และมี

ส่วนร่วมในการใช้ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผ่านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้คณะได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าแนะน าพร้อมแก้ไขปัญหาระหว่าง

การจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาด้วย 

  การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง

แบบประเมินผลดังกล่าว เพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม

มากขึ้น  

  เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน

หลักสูตร ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งแบ่ง
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ผลการประเมินออกเป็น 2 ด้านในหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรมีผลการประเมินตาม

ตารางต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู 
Mean ระดับ 

1.1 ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน   

     1.1.1 อุปกรณ์/สื่อการเรยีนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวน

ผู้เรยีน 

4.40 มาก 

     1.1.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน 4.20 มาก 

     1.1.3 สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมคีวามทันสมยัและเหมาะสม

กับการเรยีนการสอนa 

4.60 มากที่สุด 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.40 มาก 

  1.2 ดานการบริการของส านักวิทยบริการฯ (หองสมุด, ศูนยคอมพิวเตอร, ศูนยภาษา) 

     1.2.1 ดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ 4.60 มากที่สุด 

     1.2.2 ดานบุคลากรเจาหนาที่ผใูหบริการ 4.40 มาก 

     1.2.3 ดานสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.40 มาก 

     1.2.4 ดานระยะเวลาของการใหบริการ 4.60 มากที่สุด 

     1.2.5 มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมยัมาใชในการใหบริการ 4.40 มาก 

     1.2.6 มีความพรอมทางดานแหลงเรียนรทูี่เขาถึงไดงาย และทันสมัยในการให

บริการ 

4.40 มาก 

ภาพรวมดานการบริการของส านักวิทยบริการฯ ( หองสมุด , ศูนย

คอมพิวเตอร , ศูนยภาษา ) 

4.47 มาก 

 

จากคะแนนที่ได้ประเมินพบว่าความพึงพอใจของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีต อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้มีการประเมินอยู่ในระดับมาก 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนร ู Mean ระดับ 

 5. ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
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 ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 

     1. อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวน

ผู้เรียน 
4.35 มาก 

     2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน 4.30 มาก 

     3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสม

กับการเรยีนการสอน 
4.22 มาก 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.29 มาก 

 ดานการบริการของส านักวิทยบริการฯ ( หองสมุด, ศูนยคอมพิวเตอร, ศูนยภาษา) 

     1. ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 4.43 มาก 

     2. ดานบุคลากรเจาหนาที่ผใูหบริการ 4.22 มาก 

     3. ดานสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.39 มาก 

     4. ดานระยะเวลาของการใหบริการ 4.39 มาก 

     5. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการให้บริการ 4.52 มากที่สุด 

     6. มีความพรอมทางดานแหลงเรียนรทูี่เขาถึงไดงาย และทันสมยัในการให

บริการ 
4.43 มาก 

ภาพรวมดานการบริการของส านักวิทยบริการฯ (หองสมุด, ศูนย

คอมพิวเตอร, ศูนยภาษา) 

4.41 มาก 

   

         จากคะแนนที่ได้ประเมินพบว่า นักศึกษามีการประเมินดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ดา้นการบริการของส านักวิทยบริการฯ (หองสมุด, ศูนย

คอมพิวเตอร, ศูนยภาษา) อยู่ในระดับมาก และภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมิน

อยู่ในระดับมาก 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับคณะฯและมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง

แบบประเมินผลดังกล่าว เพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม

มากขึ้น 

  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับคณะฯและมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงแบบ

ประเมินผล เพ่ิมเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน ามาใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ เหมาะสมส าหรับกิจกรรม

การเรียนการสอน และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1.1-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564  

6.1.1-2 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา 

6.1.1-3 รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

 

6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

 คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนและประเมินจ านวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามโดยส ารวจ

ความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การสอน  และมีการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และนักศึกษาต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนร ู้ 
 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

  คณะกรรมการหลักสูตร และคณะฯ ได้จัดเตรียมจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ

เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากคณาจารย์และ

นักศึกษาเพื่อน าไปปรับปรุง 
 

  มีการประเมินกระบวนการ 

มีการประเมินกระบวนการ มีผลความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี 2564 

ขอมูล ณ วันที่ 06-06-2022 11:00 น.  

ความพึงพอใจของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู Mean ระดับ 

  1.1 ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน   

     1.1.1 อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวน

ผู้เรียน 

4.40 มาก 

     1.1.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน 4.20 มาก 

     1.1.3 สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.60 มากที่สุด 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.40 มาก 
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จากตารางข้างต้นในปี 2564 ผลการส ารวจพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวน

หรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อ

สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก  

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาในปี 2564 

ขอมูล ณ วันที่ 06-06-2022 11:00 น. 

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน : นักศึกษา Mean ระดบั 

     1. อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวน

ผู้เรียน 
4.35 มาก 

     2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน 4.30 มาก 

     3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ การเรียนการสอนมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
4.22 มาก 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.29 มาก 

จากตารางข้างต้น ในปี พ.ศ.2564 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่า อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน

มีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนมากที่สุด ถัดมานักศึกษาทุกคนได้ใช้งานสื่อ/อุปกรณ์การ

เรียนการสอนอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน ซึ่งสรุปใน

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 9 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

น าผลจากการประเมิน ไปสรุปในการประชุมของหลักสูตร เพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 

 

  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงแบบ

ประเมินผล เพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน ามาใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 

 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

2. นักศึกษาพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนเฉลี่ยในระดับที่ดี 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1.2-1 รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1.2-2 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา 

6.1.2-3 รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ 
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6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน :  

  ระบบ มีกลไก 

หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

โดยหลักสูตรร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด าเนินการจัดท าแบบประเมินส าหรับ

อาจารย์ และในส่วนของนักศึกษาได้จัดท าร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรด าเนินการดังนี้ 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน กรรมการหลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยในการเสนอปรับปรุงประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กล่าวคือ การเตรียมความ

พร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง

เสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งานรวมทั้งเครือข่าย wifi ของ

มหาวิทยาลัย  

2. หลักสูตรส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ 

เพื่อด าเนินการจัดท าแผนเสนอขออนุมัติครุภัณฑ์ประจ าปี ให้กับทางคณะ และมหาวิทยาลัย ขอ

งบประมาณสนับสนุน และหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ  

  การประเมินกระบวนการ 

จากผลการประเมินในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40   และในส่วน

ของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะทั้งจากอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรได้

ประชุมเพื่อปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เช่น กรณี Wi-Fi นั้นทางหลักสูตรได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบไร้

สายทั้งระบบ 

  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้เพียพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งของ

อาจารย์และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากและ

เหมาะสม 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1-3-1 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา 

6.1-3-2 รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 คะแนน - 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจาก             

การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนา

นักศึกษามาวิเคราะห์เ พ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาในปีถัดไป 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการพัฒนา

อาจารย์ให้ส าเร็จตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของแผน 

ความเห็นของประธานหลักสูตร             

ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ               

การเสนอแนะ 

- ต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในทุกด้าน ทั้งด้านอาจารย์ 

นักศึกษา ความทันสมัยของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนที่ดี

ยิ่งขึ้น 

  

การน าไปด าเนินการเพื่อ                  

การวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

- การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษให้ครอบคลุมทั้งทักษะ

วิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

- การทวนสอบแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน ควรท า

ทุกรายวิชาให้มีความต่อเนื่องในทุกปี 

- การบูรณาการเรียนการสอนในการวิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมควรบรรจุในรายวิชาที่นอกเหนือจากกวิชา

โครงงานวิจัยอย่างน้อย 1-2 รายวิชา 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไม่มี 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ

ประเมิน 

ไม่มี 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ

ประเมิน 

ไม่มี 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน

หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ไม่มี 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 114 

 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ไม่มี 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล                  

การประเมิน 

ไม่มี 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล             

การประเมิน 

ไม่มี 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน

หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ไม่มี 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้า

มี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 

2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้า

มี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 

ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการด าเนนิงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- วางแผนโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ให้นักศึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม 

- จัดท าสรุปตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

ความสะดวกของนักศึกษาในการติดต่อ 

- จัดท า มคอ.3 ให้ครอบคลุมและสอดคล้อง 

มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

- นักศกึษาเข้าร่วมการสอนปรับพ้ืนฐานใน

ร า ย วิ ช า ฟิ สิ ก ส์ พ้ื น ฐ า น  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 

ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 

2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี

ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ประสานงานด้าน

การสรรหาอุปกรณ์

ที่ เกี่ยวข้องกับการ

เรี ยนการสอนให้

เพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษาถัดไป 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอกับ

จ านวนนักศึกษา 

ปรับปรุง มคอ.3 ให้

ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ

ชัดเจน 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษาถัดไป 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการเพ่ิมกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 

และเพ่ิมการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาให้มีความหมาก

หลาย 

นักศึกษาเข้าร่วม

ก า ร ส อ น ป รั บ

พ้ืนฐานในรายวิชา

ฟิ สิ ก ส์ พ้ื น ฐ า น 

ก่อนเปิดภาค

การศึกษาถัดไป 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน

รายวิชาที่เข้าร่วมปรับพ้ืนฐาน

มากขึ้น ส่งผลให้การเรียนใน
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี

ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาดังกล่าวนักศึกษามี

ความเข้าใจมากข้ึน 

 

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  

ไม่มี 

3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา)  

ไม่มี 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับบนานาชาติ และสายสนุนให้มีการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ 

 

4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

แผนบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้

คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แห่งชาติ และตามเกณฑ์ที่คุรุ

สภาก าหนด 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการรับนักศึกษา การ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการบริหารและพัฒนา

อาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และ

ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

แผนการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผู้เรียน 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการด าเนินการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 

     หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะวิชาชีพความเป็นครู มีการโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและ

ครบถ้วนเป็นไปตามความคาดหวังการเรียนรู้ตาม มคอ.2 

     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการได้ระดับคุณภาพดีมาก 

และมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

     ส่งเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์ของ กพอ. 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _14 มิ.ย. 2565_

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _14 มิ.ย. 2565_

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _14 มิ.ย. 2565_

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _14 มิ.ย. 2565_

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _14 มิ.ย. 2565_

ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน : ___14 ม.ิย. 2565____________ 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : _______________________ 

เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : _______________________ 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา

2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน

3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน

4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

14 มิถุนายน 2565

14 มิถุนายน 2565W
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

            จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินสรุปได้

ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ

บริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดย 

สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร  หลักสตูรไดม้าตรฐาน 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

(ปรญิญาตรี) ร้อยละ

ของบัณฑติปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป ี
 

ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2. 2 

(ปริญญาโท)  

ผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม - คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ 

นักศึกษา 

3  4.00 คะแนน บรรลุ 
3.00 

คะแนน 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การ

ส่งเสริมและพฒันา

นักศึกษา 

3 3.00 คะแนน บรรลุ 
3.00 

คะแนน 

ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

ผลลัพธท์ี่เกิดกับ

นักศึกษา 

3 3.00 คะแนน บรรลุ 
2.00 

คะแนน 

ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 2.67 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การ

บริหารและพฒันา

อาจารย ์

 

 

3 4.00 คะแนน บรรลุ 
3.00 

คะแนน 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย ์

เฉลี่ยรวม 5.00  คะแนน รวม 5.00  คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

60 

2 
 

 

×100=40 บรรลุ 
5.00 

คะแนน  

ดีมาก 

5 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวชิาการ 

ร้อยละ 

60 

3  

×100=60 

 

 

 

บรรลุ 
5.00 

คะแนน  

ดีมาก 

5 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลงานวชิาการของ

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

ร้อยละ 

36 

1.8  

×100=36 บรรลุ 
 

5.00 

คะแนน  

ดีมาก 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิด

กับอาจารย ์

4 
 

5.00 
 

บรรลุ 
2.00 

คะแนน  
ดีมาก 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

เฉลี่ยรวม 3.33 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ

ของรายวชิาในหลักสตูร 

3 3.00  บรรลุ 
3.00 

คะแนน  

ปานกลาง 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การ

วางระบบผูส้อนและ

จัดการเรียนการสอน 

3 3.00  บรรลุ 
3.00 

คะแนน  

ปานกลาง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ

ประเมินผู้เรียน 

3 3.00  บรรลุ 
3.00 

คะแนน  

ปานกลาง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ

ด าเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

5 

10  

×100=100 

 

บรรลุ 
 5.00 

คะแนน  

ดีมาก 

10 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน 

เฉลี่ยรวม 3.50 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู้ 
4 4.00 บรรลุ 

4.00 

คะแนน 

ดี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
เฉลี่ยรวม 4.00  

คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6  (42/11 ตัวบ่งชี้) 3.27 คะแนน 
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หมายเหตุ  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 

1 การก ากั บ

มาตรฐาน 

 

ผ่านการประเมิน 
 ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบ

ที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

- - - - - ไม่ด าเนนิการ 

องค์ประกอบ

ที่ 3 นักศึกษา 
3 - 3.1,3.2 3.3 2.67 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ

ที่ 4 อาจารย์ 3 

 

4.2 

 

4.1 4.3 3.33 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ

ที่ 5 หลักสูตร 

การเรียนการ

ส อ น  ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

ผู้เรียน 

4 - 
5.1,5.2,5.3 

 
5.4 3.50 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบ

ที่   6 สิ่ ง

สนับสนุนการ

เรียนรู ้

1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 11 1 7 3 3.27 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน 11 5.00 3.14 3.00 3.27 ระดับคุณภาพด ี

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่   จ านวน

ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  7 - 3.1,3.2,5.1 

5.3,6.1 

3.3,5.4 
2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3 3.25 ระดับคุณภาพด ี

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

รวม 11 1 7 3 13 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน 11 5.00 3.14 3.00 3.27 ระดับคุณภาพด ี
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 และทักษะวิชาชีพความเป็นครู มีการโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด

ปีการศึกษาและครบถ้วนเป็นไปตามความคาดหวังการเรียนรู้ตาม มคอ.2 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการได้ระดับ

คุณภาพดีมาก และมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์ของ กพอ. 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  

ปีการศึกษา พ.ศ. .......... 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

2 - - --ระดับปริญญาตรี 5 

3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  

4 - - --ระดับปริญญาโท  

5 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 27 

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

3 

7 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

2 

8 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 

9 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

- 

10 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

- 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8 

12 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

8 

13 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

7 

14 - - --จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร - 

15 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 

16 - - --จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

17 

- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- 

18 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- 

19 - - --จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ - 

20 - - --จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

21 

- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

22 

- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- 

23 - - --จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

24 
- - --จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

25 - - --จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

26 - - --จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

27 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

28 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

29 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

30 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

31 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

32 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

33 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

34 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

35 การมีงานท าของบัณฑิต  

36 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - 

37 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง

ส าเร็จการศึกษา 

- 

38 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 

- 

39 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 

40 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

41 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

42 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

43 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

44 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

47 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

48 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

49 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

50 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- 

51 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- 

52 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

53 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 

54 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

1 

- 
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55 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- 

56 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

57 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

58 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

59 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

61 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

62 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

63 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

 


