
มคอ.2 
 

1 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาฟิสิกส์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

 
ชื$อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวชิา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโปรแกรมวชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั$วไป 

 

หมวดที$ 1  ข้อมูลทั$วไป 
 

1.  รหัสและชื$อหลกัสูตร  
 ภาษาไทย : วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์  
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science in Physics  

 
2.  ชื$อปริญญาและสาขาวชิา  
 ชื$อเตม็ (ภาษาไทย) :  วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  
 ชื$อยอ่ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์)  
 ชื$อเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of  Science (Physics) 
 ชื$อยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.Sc. (Physics)  

 
3.  วชิาเอก 
 ไม่มี  

 
4.  จํานวนหน่วยกติที$เรียนตลอดหลกัสูตร    
  จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 133  หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร  4  ปี 
 5.2 ภาษาที$ใช้   
 ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา   
   รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที$สามารถใชภ้าษไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอื$น 
 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาที$จดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลกัสูตร 

 �     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
  เปิดสอนภาคการศึกษาที$ 1  ปีการศึกษา  2555 

� ไดพ้ิจารณากลั$นกรองโดยสภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
  ในการประชุมครัN งที$ .......... / ..........  เมื$อวนัที$ .................................... 
 �     ไดรั้บอนุมติั / เห็นชอบหลกัสูตร จากสภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา           
  ในการประชุมครัN งที$ .......... / ..........  เมื$อวนัที$ .................................... 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที$มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที$มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 

 
8. อาชีพที$สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
 นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั ครู-อาจารย ์เจา้หนา้ที$ดา้นรังสีในโรงพยาบาล นกัอุตุนิยมวิทยา นกัวิชาการ
พนักงานบริษทัเครื$องมือวิทยาศาสตร์ ธุรกิจส่วนตวั ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื$อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

 

ลาํดบั
ที$ 

ชื$อ – สกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

วชิาเอก/ 
สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน พ.ศ. 
1. นายพะเยาว ์ยงศิริวทิย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 
ธรณีฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2546 
2540 

2. นายบรรจง ทองสร้าง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

2545 
2536 

3. นายชาญยทุธ ฟองสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

 

ฟิสิกส์
วทิยาศาสตร์ -
ฟิสิกส์ 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

2546 
2539 

4. นายศราวฒิุ ชูโลก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
สถาบนัราชภฎัสงขลา 

2553 
2546 

5. นางสาวมูรณี ดาโอะ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
 

2553 
2550 

 
10. สถานที$จัดการเรียนการสอน 

10.1   อาคารเรียน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
10.2   อาคารศูนยว์ทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
10.3   แหล่งเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ในทอ้งถิ$น  เช่น  ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝั้$งตะวนัออก   
          ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ ฯลฯ      
10.4   สถาบนัการศึกษาระดบัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษาในทอ้งถิ$น  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที$จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการแข่งขนัในดา้นต่างๆ ซึ$ งระบบ
เศรษฐกิจแบบนีNอาศยัวิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัในการผลิต พฒันา และเพิ$มศกัยภาพของผลผลิต     ทาํให้เกิด
การแข่งขนัทางวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวฒัน์ ในขณะที$ผลการประเมินคะแนนเฉลี$ย         ด้านความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที$ไม่สูงมากนกั ดงันัNนการพฒันา
วิทยาศาสตร์ให้กบัทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ  เพื$อให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสภาพการแข่งขนัสูงทาง
เศรษฐกิจจึงเป็นเรื$องที$ตอ้งใหค้วามสาํคญั และควรเริ$มตน้อยา่งจริงจงัตัNงแต่การเขา้รับการศึกษา  
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 สังคมในปัจจุบนัมีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มากมาย ทัNงขอ้มูลที$เป็นขอ้เท็จจริง รวมถึงการโฆษณา ชวน
เชื$อต่างๆ ซึ$ งขอ้มูลเหล่านัNนไดส้ร้างปัญหาทางสังคมและวฒันธรรม ทัNงทางตรงและทางออ้ม ดงันัNนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กบัทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นสิ$งสําคญั และเป็น
หน้าที$ของบุคลากรที$เกี$ยวข้องในทางวิทยาศาสตร์ เพื$อให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ สามารถแสดงความคิดเห็นไดด้ว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร์  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี$ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรที$มีศกัยภาพในการผลิตบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์ ที$มีความสามารถในการ
ปฏิบติังานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื$อเสริมสร้างการพฒันาที$ย ั$งยืน ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการ
เรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ มีเหตุผล สามารถพฒันาตนเอง พฒันาทอ้งถิ$น และดาํรงตนในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 12.2 ความเกี$ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ใน ขอ้ที$ 1 จดัการศึกษาที$หลากหลายเพื$อผลิต

บณัฑิตและพฒันาบุคลากรในทอ้งถิ$นใหมี้คุณภาพและคุณธรรม  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื$นที$เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื$นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที$เปิดสอน
เพื$อให้บริการคณะ/โปรแกรมอื$น หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมอื$น ) 
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีN ที$เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวชิา/หลกัสูตรอื$น 

-  กลุ่มวิชาที$อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั$วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที$นกัศึกษาตอ้งเรียน        ใน
คณะอื$น ประกอบดว้ย กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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-  กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 6 หน่วยกิต 
 13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีN ที$เปิดสอนใหโ้ปรแกรมวชิา/หลกัสูตรอื$นตอ้งมาเรียน 
   รายวิชาที$เปิดสอนในหลกัสูตรนีN  นกัศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลยั สามารถเลือกเรียนได ้       ตาม
ความสนใจในหมวดวชิาเลือกเสรี 
 13.3  การบริหารจดัการ 
   อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากบัอาจารยผ์ูส้อน             และ
นกัศึกษาในการพิจารณารายวชิาดา้นเนืNอหาสาระ การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื$อให้บรรลุ
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั   ปริญญาตรี สาขาวิชา
ฟิสิกส์  
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หมวดที$ 2 ข้อมูลเฉพาะหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

 1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
  เนน้คุณธรรม  นาํฟิสิกส์กา้วหนา้  เพื$อพฒันาทอ้งถิ$น  
 

  1.2  ความสําคัญของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลกัสูตรที$จะผลิตบณัฑิตที$มีโลกทศัน์กวา้ง มี
ภูมิปัญญา และทกัษะอาชีพดา้นวิทยาศาสตร์  ที$สนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิ$นและประเทศ รวมทัNงมี
คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ที$ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.3.1  เพื$อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ที$สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
และความตอ้งการของทอ้งถิ$นและประเทศ 
 1.3.2  เพื$อผลิตบณัฑิตใหมี้พืNนฐานความรู้ในการพฒันาตนเองหรือศึกษาต่อในระดบัที$สูงขึNน 

1.3.3  เพื$อผลิตบณัฑิต ให้มีโลกทศัน์กวา้ง มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
               1.3.4  เพื$อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพชีวติ และอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  
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2.  แผนพฒันาปรับปรุงของหลกัสูตร 
 คาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 4 ปี  
 

แผนการพฒันา/เปลี$ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชีG 

- ปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาฟิสิกส์ใหมี้มาตรฐาน  

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืNนฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ$าเสมอ 
 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของสงัคม 

- ติดตามความเปลี$ยนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นวทิยาศาสตร์ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทํางานของ
บณัฑิต โดยเฉลี$ยในระดบัดี 
 

- พฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
บริการวชิาการใหมี้ประสบการณ์จากการ
นาํความรู้ไปปฏิบติังานจริง 

- ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น
วทิยาศาสตร์และใหท้าํงานบริการ
วชิาการแก่บุคคลภายนอก 

 

- ป ริมาณง านบริการ วิชาการต่ อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 
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หมวดที$  3   ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ   
 ระบบการจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ$งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย หนึ$งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื$อง) พ.ศ. 2549 หมวดที$  2 ระบบการจดัการศึกษา 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  การจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจดัไดโ้ดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจาํ
หลกัสูตร 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชถัฎสงขลา ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื$อง) พ.ศ.2549 

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศึกษาที$  1  เดือนมิถุนายน - เดือนกนัยายน 
 ภาคการศึกษาที$  2  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพนัธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาชัNนมธัยมศึกษาปีที$ 6 สายวิทย-์คณิต หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัตามที$
มหาวทิยาลยักาํหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1. ขาดความรู้พืNนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
 2. ใชภ้าษาไทยเพื$อการเขียน และการสื$อสารไม่เหมาะสม 
 3. การปรับตวัในการเรียนอุดมศึกษา ซึ$ งเนน้ระบบการเรียนรู้และจดัการตนเอง 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื$อการแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. จดัการเรียนปรับพืNนฐานก่อนเขา้ศึกษาจริงในรายวิชาหรือเนืNอหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและภาษาไทย เพื$อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
 2. จดัปฐมนิเทศทัNงในระดบัมหาวิทยาลยั คณะ และสาขาวิชา จดัประชุมผูป้กครอง จดัระบบ
การศึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที์$ปรึกษาจากสาขาวชิาและคณะดูแลประสานงานกบัคณาจารยผ์ูส้อน และ
ผูป้กครองในกรณีที$มีปัญหา 
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 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
  

ระดับชัGนปีนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
ชัNนปีที$ 1 40 40 40 40 
ชัNนปีที$ 2 - 40 40 40 
ชัNนปีที$ 3 - - 40 40 
ชัNนปีที$ 4 - - - 40 

รวม 40 80 120 160 

จํานวนนักศึกษา 
คาดว่าสําเร็จการศึกษา 

- - - 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณเงินรายไดแ้ละรายจ่ายของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตามรายละเอียดดงันีN  

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. งบประมาณเงินรายได้     

- ค่า FTES ต่อปี 800 800 800 800 
- ค่าหวัจริงต่อเทอม 800 800 800 800 
- จาํนวนนกัศึกษา ป.ตรี 40 80 120 160 

รวม 96,000 192,000 288,000 384,000 

2. งบประมาณรายจ่าย     

- ค่าหวัจริงต่อปี 3,000 3,000 3,000 3,000 
- จาํนวนนกัศึกษา ป.ตรี 40 80 120 160 

รวม 120,000 240,000 360,000 480,000 

รวมงบประมาณทัGงหมด 216,000 432,000 648,000 864,000 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  �  แบบชัNนเรียน 
  �  แบบทางไกลผา่นสื$อสิ$งพิมพเ์ป็นหลกั 
  �  แบบทางไกลผา่นสื$อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื$อหลกั 
  �  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื$อหลกั (E-learning) 
  �  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  �  อื$น ๆ (ระบุ) 

 
       2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
  นกัศึกษาที$เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื$นมาก่อน หรือเคยศึกษานอกระบบ                     หรือมี
ประสบการณ์   หรือเคยศึกษาตามอธัยาศยั    เมื$อเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนีNสามารถเทียบโอน    หน่วยกิตได ้ 
โดยหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาว่าดว้ยการโอนผลการ
เรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
            3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  133   หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที$สอดคล้องกับที$ก ําหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันีN  

 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                                     ไม่นอ้ยกวา่             133 หน่วยกติ 
 

1.  หมวดวชิาศึกษาทั$วไป       ไม่นอ้ยกวา่              30  หน่วยกติ 
 1.1     กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร  9   หน่วยกิต 
 1.2     กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์  6   หน่วยกิต 

 1.3     กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  6   หน่วยกิต 

 1.4     กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์          
          และ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 9   หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ       ไม่นอ้ยกวา่             97  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาเนืGอหา  83  หน่วยกติ 
  2.1.1 วชิาแกน      25  หน่วยกิต 

  2.1.2 วชิาเนืNอหาบงัคบั  31  หน่วยกิต 

  2.1.3 วชิาเนืNอหาเลือก  27  หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ  6  หน่วยกติ 
 2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  8  หน่วยกติ 

 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี            ไม่นอ้ยกวา่                6  หน่วยกติ 
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 3.1.3  รายวชิา 
 

1.  หมวดวชิาศึกษาทั$วไป                                                                                  ไม่นอ้ยกวา่             30  หน่วยกติ 
 

 1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร  ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกติ 
 

 

  บังคับเรียน  6  หน่วยกติ  
 1500301 ภาษาไทยเพื$อการสื$อสาร 

Thai  for Communication 
3(3-0-6) 

 1500303 ภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร1 
English for Communication I 

3(3-0-6) 

  เลอืกเรียน  ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกติ  จากรายวชิาต่อไปนีN   
 1500304 ภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร 2 

English for Communication II 
3(3-0-6) 

 1500310 ภาษาจีนเพื$อการสื$อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

 1500311 ภาษาญี$ปุ่นเพื$อการสื$อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 1500313 ภาษามาเลยเ์พื$อการสื$อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

 1500314 ภาษาเกาหลีเพื$อการสื$อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 1500315 ภาษาพม่าเพื$อการสื$อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 1.2  กลุ่มวชิามนุษศาสตร์  ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกติ 
 

 

  บังคับเรียน   3  หน่วยกติ  
 2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียง 

Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
3(3-0-6) 

  เลอืกเรียน   ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกติ  จากรายวชิาต่อไปนีN   
 1500305 สารสนเทศเพื$อการศึกษาคน้ควา้ 

Information  for Study Skills and Research 
3(3-0-6) 

 1510313 ปรัชญาและศาสนา 
Philosophy and Religion 

3(3-0-6) 
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 2000302 สุนทรียภาพของชีวติ 
Aesthetic Appreciation 

 
3(3-0-6) 

 2000306 ศิลปะในชีวติประจาํวนั 
Art in Daily Life 

3(3-0-6) 

 2500301 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 
Human Behavior and Self Development 
 

3(3-0-6) 

 1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกติ 
 

 
 

  บังคับเรียน  3  หน่วยกติ  
 2500308 การศึกษาเพื$อพฒันาทอ้งถิ$น 

Study for Local Development 
3(3-0-6) 

  เลอืกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกติ  จากรายวชิาต่อไปนีN   
 2500302 วถีิไทย 

Thai  Living 
3(3-0-6) 

 2500303 วถีิโลก 
Global Living 

3(3-0-6) 

 2500304 มนุษยก์บัสิ$งแวดลอ้ม 
Man and Society 

3(3-0-6) 

 2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 2500307 สันติศึกษา 
Peace Studies 

3(3-0-6) 

 2500310 กฎหมายในชีวติประจาํวนั 
Law in Daily Life 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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 1.4   กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกติ 
  บังคับเรียน  6  หน่วยกติ  
 4000306 การคิดและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(2-2-5) 

 4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื$อชีวติ 
Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

  เลอืกเรียน   ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกติ  จากรายวชิาต่อไปนีN   
 1000308 กีฬาและการออกกาํลงักายเพื$อสุขภาพ 

Sports  and Exercise for Health 
3(2-2-5) 

 4000305 วทิยาศาสตร์เพื$อคุณภาพชีวติ 
Science for Quality of Life 

3(3-0-6) 

 4000309 ชีวติกบัพลงังาน 
Life and Energy 

3(3-0-6) 

 4000311 อนามยัการเจริญพนัธ์ุ 
Reproductive Health 

3(3-0-6) 

 4000312 อาหารและโภชนาการเบืNองตน้ 
Introduction to Food and Nutrition 

3(3-0-6) 

 4000313 วทิยาศาสตร์ทอ้งถิ$น 
Local Science 

3(3-0-6) 

 4000314 วทิยาศาสตร์ระบบโลก 
Earth System Science 

3(3-0-6) 

 4000315 สารเคมีและยาในชีวติประจาํวนั 
Chemical and Drugs in Daily Life 

3(3-0-6) 

 4000316 สิ$งแวดลอ้มในชีวติประจาํวนั 
Environment in Daily Life 

3(3-0-6) 

 4000317 พืชพรรณเพื$อชีวติ 
Plant for Life 

3(3-0-6) 

 4000318 เกษตรเพื$อคุณภาพชีวติ 
Agriculture for Quality of life 

3(3-0-6) 

 4000319 สุขภาพจิตในชีวติประจาํวนั 
Mental Health in Daily Life 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                           ไม่นอ้ยกวา่             97  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มวชิาเนืGอหา                                                       83  หน่วยกติ 
 

        2.1.1 วชิาแกน 
 

25  หน่วยกติ 

 4131001 ฟิสิกส์ 1 
Physics I 

3(3-0-6) 

 4131002 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

 4131003 ฟิสิกส์ 2 
Physics II 

3(3-0-6) 

 4131004 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
Physics Laboratory II  

1(0-3-2) 

 4211105 เคมีพืNนฐาน 
Fundamental Chemistry  

3(3-0-6) 

 4211106 ปฏิบติัการเคมีพืNนฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

 4331105 ชีววทิยาพืNนฐาน 
Fundamental  Biology  

3(3-0-6) 

 4331106 ปฏิบติัการชีววทิยาพืNนฐาน 
Fundamental  Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

       4571401 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

        4571402 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

        4581101 หลกัสถิติ 
Principles of  Statistics  

3(3-0-6) 
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2.1.2 วชิาเนืGอหาบังคับ                                                                                                                 31  หน่วยกติ 
 

 4132101 กลศาสตร์คลาสสิก 1 
Classical  Mechanics I  

3(3-0-6) 

 4132201 การสั$นและคลื$น 
Vibrations  and  Waves 

3(3-0-6) 

 4132301 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 
Thermal  Physics 

3(3-0-6) 

 4132501 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
Modern  Physics 

3(3-0-6) 

 4133201 ทศันศาสตร์ 
Optics 

3(3-0-6) 

 4133301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ       
Statistical Physics 

3(3-0-6) 

 4133401 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetism  Theory 

3(3-0-6) 

 4133501 กลศาสตร์ควอนตมั 1 
Quantum  Mechanics I 

3(3-0-6) 

 4134501 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1      
Nuclear  I 

3(3-0-6) 

 4134901 สัมมนาฟิสิกส์ 
Physics  Seminar 

2(1-2-3) 

 4134902 โครงงานฟิสิกส์ 
Physics  Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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    2.1.3 วชิาเนืGอหาเลอืก    ไม่นอ้ยกวา่  27  หน่วยกติ 
 

 4132103 กลศาสตร์ 1  
Mechanics  I 

3(3-0-6) 

 4132104 ปฏิบติัการกลศาสตร์ 1     
Mechanics  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4132105 กลศาสตร์ 2   
Mechanics II 

3(3-0-6) 

 4132202 ปฏิบติัการการสั$นและคลื$น 
Vibrations and Waves Laboratory 

1(0-3-2) 

 4132203 เสียง  
Acoustics 

3(3-0-6) 

 4132303 อุณหพลศาสตร์   
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

 4132304 ปฏิบติัการอุณหพลศาสตร์  
Thermodynamics Laboratory 

1(0-3-2) 

 4132401 อิเล็กทรอนิกส์ 1     
Electronics  I 

3(2-2-5) 

 4132402 ดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์    
Digital  Electronics                  

3(2-2-5) 

 4132403 อิเล็กทรอนิกส์ 2  
Electronics  II  

3(2-2-5) 

 4133402 ปฏิบติัการทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetism Laboratory 

1(0-3-2) 

 4133403 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1      
Electricity and  Magnetism  I 

3(3-0-6) 

 4133404 ปฏิบติัการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1      
Electricity  and  Magnetism  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133405 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2     
Electricity and Magnetism  II 
 
  

3(3-0-6) 
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 4134401 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    
Electromagnetic  Field 

3(3-0-6) 

 4134402 วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า     
Electric Circuit  Analysis 

3(2-2-5) 

 4134403 ระบบไมโครโพรเซสเซอร์     
Microprocessors  System 

3(2-2-5) 

 4134404 ดิจิทลัและการเชื$อมต่อ  
Digital and Interfacing 

3(2-2-5) 

 4134405 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Circuits Design 

3(2-2-5) 

 4134406 เครื$องมือวดัอิเล็กทรอนิกส์      
Electronics Instrumentation 

3(2-2-5) 

 4134407 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์     
Optoelectronics 

3(3-0-6) 

 4132502 ปฏิบติัการฟิสิกส์แผนใหม่  
Modern Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 4133503 กลศาสตร์ควอนตมั  2   
Quantum Mechanics II 

3(3-0-6) 

 4134502 ปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  
Nuclear Physics Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4134503 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2  
Nuclear Physics  II 

3(3-0-6) 

 4134505 รังสีวทิยา       
Radiology 

3(3-0-6) 

 4134506 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบืNองตน้  
Introduction to Molecular Spectroscopy 

3(3-0-6) 

 4134507 สเปกตรัมอะตอม        
Atomic Spectra 

3(3-0-6) 

 4134508 การวเิคราะห์ผลึกดว้ยรังสีเอกซ์    
X-rays Crystallography 
 

3(3-0-6) 
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 4133601 ดาราศาสตร์ 1     
Astronomy  I 

3(3-0-6) 

 4133602 ปฏิบติัการดาราศาสตร์  1  
Astronomical  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133603 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
Astronomy  and  Space 

3(2-2-5) 

 4134601 ดาราศาสตร์  2     
Astronomy  II 

3(3-0-6) 

 4133605 ธรณีวทิยา  1     
Geology  I  

3(3-0-6) 

 4133606 ปฏิบติัการธรณีวทิยา 1      
Geological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133607 ธรณีวทิยาทั$วไป  
General Geology 

3(2-2-5) 

 4134603 ธรณีวทิยา  2      
Geology  II  

2(1-2-3) 

 4133609 อุตุนิยมวทิยา 1    
Meteorology  I 

3(3-0-6) 

 4133610 ปฏิบติัการอุตุนิยมวทิยา 1   
Meteorological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133611 อุตุนิยมวทิยาทั$วไป  
General  Meteorology 

3(2-2-5) 

 4134605 อุตุนิยมวทิยา 2    
Meteorology  II 

3(3-0-6) 

 4133612 วทิยาศาสตร์เกี$ยวกบัโลก    
Earth  Science 

3(3-0-6) 

 4133613 วทิยาศาสตร์พลงังาน  
Energy Science 

3(3-0-6) 

 4133614 สมุทรศาสตร์       
Oceanography 
 

2(1-2-3) 
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 4134701 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์   
Computer Application in Physics 

3(2-2-5) 

 4134702 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์  
Construction of Physics Materials 

3(2-2-5) 

 4134703 ฟิสิกส์สถานะของแขง็  
Solid State Physics 

3(2-2-5) 

 4134704 ฟิสิกส์เชิงวสัดุ   
Materials Physics 

3(3-0-6) 

 4134705 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์    
Mathematical  Physics 

3(3-0-6) 

 4134706 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
Geographic Information  System 

3(2-2-5) 

 4134707 การรับรู้/การสาํรวจระยะไกล  
Remote Sensing 

3(2-2-5) 

 4413203 ฟิสิกส์พอลิเมอร์  
Polymer Physics 
 

3(3-0-6) 
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     2.2  กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ                                                           6  หน่วยกติ 
 
              3563110    การเป็นผูป้ระกอบการ                                                                                      3(3-0-6) 
                                Entrepreneurship 
              3591105    เศรษฐศาสตร์ทั$วไป                                                                                          3(3-0-6) 
                                General Economics 

 
         2.3  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 

     8  หน่วยกติ 

                โดยเลือกแบบใดแบบหนึ$ง ดงัต่อไปนีN  
                                แบบที$ 1 

 

     4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ 
Preparations for Field Experience in Physics 

               2(90) 

   4134802 การฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์  
Field  Experience in Physics 
แบบที$ 2  

             6(320) 

  7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

               2(90) 

  7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
 

             6(640) 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี    ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกติ 
 

 

               ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในมหาวทิยาลยั   โดยไม่ซํN ากบัรายวชิาที$เคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็น
รายวิชาที$กาํหนดให้เรียนที$ไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จของหลกัสูตรสาขาวชิาฟิสิกส์ 
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คามหมายของเลขรหัสประจํารายวชิาที$ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกติ 
 

 เลขรหสัประจาํวชิาที$ใชใ้นหลกัสูตร ประกอบดว้ยเลข 7 หลกั  มีความหมายดงันีN  
  เลขรหสั  3  ตวัแรก หมายถึง   หมวดวชิาและหมู่วชิา 
  เลขรหสั  ตวัที$  4  หมายถึง   ชัNนปี หรือระดบัความยากง่าย  
  เลขรหสั  ตวัที$  5  หมายถึง  ลกัษณะเนืNอหาวชิา 
  เลขรหสั  ตวัที$  6 ,  7 หมายถึง  ลาํดบัก่อนหลงั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลขรหสัตวัที$ 5 ไดจ้ดัลกัษณะเนืNอหาวชิาออกเป็นกลุ่ม ดงันีN  
 1.  ฟิสิกส์พืNนฐาน               413-0- -  

2.  กลศาสตร์                413-1- -  
3.  คลื$น เสียง แสง  และทศันศาสตร์             413-2- - 
4.  อุณหพลศาสตร์  และฟิสิกส์เชิงสถิติ             413-3- - 
5.  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  และอิเล็กทรอนิกส์             413-4- - 
6.  ฟิสิกส์ยคุใหม ่ ฟิสิกส์ควอนตมั  และฟิสิกส์นิวเคลียร์           413-5- - 
7.  วทิยาศาสตร์โลก                413-6- - 

  8.  ฟิสิกส์ประยกุต ์               413-7- - 
 9.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                 413-8- - 
 10. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั         413-9- - 
        

 ความหมายของจาํนวนหน่วยกิต  ตวัอยา่งเช่น  3 ( 3 – 0 – 6  )  
  เลขตวัที$  1  หมายถึง  จาํนวนหน่วยกิตรวม  
  เลขตวัที$  2  หมายถึง  จาํนวนชั$วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์  
  เลขตวัที$  3  หมายถึง  จาํนวนชั$วโมงปฏิบติัต่อสัปดาห์  
  เลขตวัที$  4  หมายถึง  จาํนวนชั$วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์  

ลาํดบัก่อนหลงั 

ลกัษณะเนืNอหาวชิา 

ชัNนปี หรือระดบัความยาก

หมวดวชิาและหมู่วชิา 

4 5 6 7 3 2 1 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีที$  1  ภาคการศึกษาที$  1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั$วไป    

กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร xxxxxxx เลือกเรียน 3 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์    
และเทคโนโลย ี
 

4000306 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเรียน  

หมวดวชิาเฉพาะ     

กลุ่มวชิาเนืNอหาแกน 
 

4131001 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
4131002 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
4571401 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ    16 
 
 

ปีที$  1  ภาคการศึกษาที$  2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั$วไป    

กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร xxxxxxx เลือกเรียน 3 
กลุ่มวชิามนุษศาสตร์ xxxxxxx เลือกเรียน 3 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื$อชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวชิาเฉพาะ     

กลุ่มวชิาเนืNอหาแกน 
 

4131003 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
4131004 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
4331105 ชีววทิยาพืNนฐาน 3(3-0-6) 
4331106 ปฏิบติัการชีววทิยาพืNนฐาน 1(0-3-2) 
4571402 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ    20 



มคอ.2 
 

24 

ปีที$  2  ภาคการศึกษาที$  1   
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั$วไป    
กลุ่มวชิาภาษาและการสื$อสาร 
 

1500301 ภาษาไทยเพื$อการสื$อสาร 3(3-0-6) 
1500303 ภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร 1 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิามนุษศาสตร์  2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียง 3(3-0-6) 
หมวดวชิาเฉพาะ     

กลุ่มวชิาเนืNอหาแกน 
 

4211105 เคมีพืNนฐาน 3(3-0-6) 
4211106 ปฏิบติัการเคมีพืNนฐาน 1(0-3-2) 

กลุ่มวชิาเนืNอหาบงัคบั 4132101 กลศาสตร์คลาสสิก 1 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาเนืNอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  4 

รวมหน่วยกติ    20 
 
 

ปีที$  2  ภาคการศึกษาที$  2   
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั$วไป     
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2500308 การศึกษาเพื$อพฒันาทอ้งถิ$น 3(3-0-6) 
หมวดวชิาเฉพาะ     

กลุ่มวชิาเนืNอหาบงัคบั 4132201 การสั$นและคลื$น 3(3-0-6) 
4132301 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 3(3-0-6) 
4132501 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเนืNอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  6 
รวมหน่วยกติ    18 
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ปีที$  3  ภาคการศึกษาที$  1   
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
กลุ่มวชิาเนืNอหาแกน 4581101 หลกัสถิติ 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาเนืNอหาบงัคบั 4133201 ทศันศาสตร์ 3(3-0-6) 

4133301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
4133401 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเนืNอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  6 

                     รวมหน่วยกติ    18 
 

 
 

ปีที$  3  ภาคการศึกษาที$  2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

กลุ่มวชิาเนืNอหาบงัคบั 
 

4133501 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 
4134501 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1     3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเนืNอหาเลือก 
 

xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  9 

กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 
 

3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ                     3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ   18 
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ปีที$  4  ภาคการศึกษาที$  1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          
 

4134801 
หรือ 

7000390 

การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ 
 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา * 

2(90) 
 

2(90) 
4134802 

หรือ 
7000490 

การฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ 
 
สหกิจศึกษา * 

6(320) 
 

6(640) 
หมวดวชิาเลอืกเสรี    

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  3 
รวมหน่วยกติ   11 

 

 

*  สาํหรับนกัศึกษาที$เลือกโครงการสหกิจศึกษา  
 

 
3.1.5  คําอธิบายรายวชิา 
 คาํอธิบายรายวชิา ( ภาคผนวก ข  ) 

ปีที$  4  ภาคการศึกษาที$  2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื$อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

กลุ่มวชิาเนืNอหาบงัคบั 4134901 สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
4134902 โครงงานฟิสิกส์ 2(1-2-3) 

กลุ่มวชิาเนืNอหาเลือก 
 

xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  2 

กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 
 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั$วไป                                                                                                            3(3-0-6) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี    

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  3 
รวมหน่วยกติ   12 
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3.2  ชื$อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
 
  3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

ลาํดบั 
ที$ 

ชื$อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คุณวุฒิ 
วชิาเอก/
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 นายพะเยาว ์ยงศิริวิทย ์

x-xxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 
ธรณีฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

2 นายบรรจง ทองสร้าง 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

3 นายชาญยทุธ ฟองสุวรรณ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

4 นายศราวฒิุ ชูโลก                   
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 

5 นางสาวมูรณี ดาโอะ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 

 

  3.2.2  อาจารย์ประจํา 
 

ลาํดบั 
ที$ 

ชื$อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ 

วชิาเอก/
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 นายเฉลิมชนม ์วรรณทอง 

x-xxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

กศ.บ. 
การสอนฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

2 นายเสรี เรืองดิษฐ์ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

การสอนฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

3 นายวฒันา เดชนะ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

ผูช่้วย 
ศาสราจารย ์

วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

4 นายอนุมติั เดชนะ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ด. 
M.Ed. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
Physics 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
Osaka Kyoiku University
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

5 นายบรรจง ทองสร้าง 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

6 นายธนพงศ ์พนัธุ์ทอง  
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 
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ลาํดบั 
ที$ 

ชื$อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ 

วชิาเอก/
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ภาระการสอน  
ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
7 นายชาญยทุธ ฟองสุวรรณ 

x-xxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

กศ.บ. 
ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 

8 นายพะเยาว ์ยงศิริวิทย ์
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ธรณีฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

9 นายศกัดิ� ชาย คงนคร 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจดัการ-
ทรัพยากรดิน 
ปฐพีวิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

10 นายศราวฒิุ ชูโลก 
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 

11 นางสาวนวรัตน์ สีตะพงษ ์
x-xxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ธรณีฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์-
ทั$วไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 

12 นางสาวพิชญพ์ิไล ขุนพรรณราย 

x-xxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

ค.บ. 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 

13 นางสาวมูรณี ดาโอะ 
x-xxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

24 24 24 24 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
 

ลาํดบั 
ที$ 

ชื$อ – นามสกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิ

 

วชิาเอก/ 
สาขาวชิา 

 

1. นายแสน  วตัรุจีกฤต 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ม. การสอนฟิสิกส์ 

2. นางเพียร  ซา้ยขวญั 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. การสอน-วทิยาศาสตร์ 

3. นายประเวศ  ก่อเกียรติศิริกลุ 
 

อาจารย ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ 

4. นายสนิท  อุโพธิ�  
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ม. ชีววทิยา 

5. นายจาํรัส  คงเรือง 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. การสอนชีววทิยา 
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4.  องค์ประกอบเกี$ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  ( การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือสหกจิศึกษา ) 
 

   จากความตอ้งการที$บณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง ดงันัNนหลกัสูตรจึง
ได้กาํหนดรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์และการฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ เพื$อให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วมด้านฟิสิกส์ในสถานประกอบการที$เป็นหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน สําหรับนักศึกษาที$เขา้รวมโครงการสหกิจศึกษา จะตอ้งเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและวชิาสหกิจศึกษา 
 

       4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงันีN  

(1) มีทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในทฤษฎี       
      และหลกัการมากยิ$งขึNน 
(2)  สามารถบูรณาการความรู้ที$เรียนมาเพื$อนาํไปแกปั้ญหาทางฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้$น และมีความรับผิดชอบต่องานที$  ไดรั้บ

มอบหมาย 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวั   ให้เขา้

กบัสถานประกอบการได ้
(5) สามารถสื$อสารทัNงวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษร กบัผูอื้$นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(6) สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ในเชิงตวัเลขไดอ้ยา่งดี จากการปฏิบติังานที$มีการทดลองและ

มีการใชต้วัเลขในการวเิคราะห์ขอ้มูลนัNน 
 

 4.2 ช่วงเวลา 
  ชัNนปีที$ 4  ภาคการศึกษาที$ 1     
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั$วโมง หรือฝึกสหกิจศึกษา  ไม่
นอ้ยกวา่ 640 ชั$วโมง   
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 5.  ข้อกาํหนดเกี$ยวกบัการทาํโครงงาน หรืองานวจัิย 
 

  5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
      หลกัสูตรให้นกัศึกษาเรียนวิชาโครงงานฟิสิกส์ ซึ$ งเป็นรายวิชาที$ให้นกัศึกษาไดศึ้กษาประเด็น
ปัญหาทางดา้นฟิสิกส์ที$สนใจ โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ ภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์$ปรึกษา 
 

  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ที$ไดจ้ากการเรียนมาปรับใชก้บัการทาํโครงงานฟิสิกส์ มีทกัษะใน
การใชเ้ครื$องมือ และอุปกรณ์ในการทาํงานวจิยั สามารถร่วมงานกบัผูอื้$นได ้รวมถึงสามารถเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 
 

  5.3  ช่วงเวลา 
      ชัNนปีที$ 4  ภาคการศึกษาที$ 2   
 

  5.4  จํานวนหน่วยกติ 
      จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

  5.5  การเตรียมการ 
      1)  แบ่งกลุ่มนกัศึกษา และแต่งตัNงอาจารยที์$ปรึกษาโครงงาน 
      2)  กาํหนดหวัขอ้เรื$อง เลือกกระบวนการศึกษาคน้ควา้ 
      3)  ส่งร่างโครงงานวจิยั 
      4)  ส่งผลการดาํเนินงานโครงงาน และสรุปผล 
      5)  นาํเสนอโครงงานวจิยั และผลการดาํเนินงานโครงงานฟิสิกส์  เพื$อรับขอ้เสนอแนะ          
                             และประเมินผล 
 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาํโครงงานฟิสิกส์ โดยอาจารยที์$ปรึกษาและประเมินจาก
รายงานที$ไดก้าํหนดรูปแบบ วธีิการนาํเสนอ การตอบคาํถาม โดยมีอาจารยที์$ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
โครงงานฟิสิกส์  
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หมวดที$  4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาํหนา้ที$เป็น
พลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 

- สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอน 
 

2) มีความรู้พืNนฐานในศาสตร์ที$ เกี$ยวข้องทัN ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดบัสูง 

- จดัการเรียนการสอนที$เหมาะสม 
- จดักิจกรรมฝึกทกัษะการบูรณาการความรู้ 
- จดักิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที$ 

3) มีความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พฒันาความรู้ เพื$อพฒันาตนเอง พฒันางานและ
พฒันาสังคม 

- จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทาํงานเป็นกลุ่ม 
- จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
- ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการเรียนการสอน 

4) มีระเบียบวนิยั -  ปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการทาํกิจกรรมหรืองานที$มอบ              
หมายในการเรียนการสอนแต่ละเนืNอหา 

5) ความรับผดิชอบ -  บูรณาการกบัการเรียนการสอนตามเนืNอหา 
-  จดักิจกรรม/โครงการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน 

6) รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื$อสารกบัผูอื้$นไดเ้ป็นอยา่งดี 

- จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทาํงานเป็นกลุ่ม 
- จดัการเรียนการสอนโดยเสริมการคน้ควา้อิสระในทุกวชิา 

7) คิดเป็น ทาํเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

- จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทาํงานเป็นกลุ่ม 
- เสริมกระบวนการคิดวเิคราะห์ในการสอนทุกวชิา 

8) มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้$น มีทกัษะการ
บริหา รจัดก า รแล ะ ทําง า น เป็ นหมู่ คณ ะ แล ะ
รับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทาํงานเป็นกลุ่ม 
- เขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ 

9) การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม - จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการบาํเพญ็ประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
- จดักิจกรรมให้ความรู้เกี$ยวกบัเครื$ องใช้ไฟฟ้าในบา้น   
เพื$อบริการส่วนรวม 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงความซื$อสัตยสุ์จริต อยา่งสมํ$าเสมอ 
(2) มีระเบียบวนิยั และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
(3) มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื้$น 
(5) มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยทุธ์การสอนที$ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรกนําประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที$

เกี$ยวขอ้งการแนะนาํการปฏิบติัที$ถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิงผลงาน
วชิาการใหถู้กตอ้งและครบถว้น และนาํเสนอขอ้มูลผลงานวจิยั ใหถู้กตอ้งตามขอ้เท็จจริง นอกจากนีN
ความกาํหนดกติกาในการเขา้ชัNนเรียน การปฏิบติัตนระหวา่งเรียน การส่งเสริมให้นกัศึกษามีนํN าใจ
และเอืNอเฟืN อเผื$อแผต่่อผูอื้$น 
2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

(1)ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชัNนเรียน การส่งงานที$ไดรั้บมอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

(2)ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

(3)ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ และการลอกงานของผูอื้$น 
(4)ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที$ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

(1)มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางดา้นฟิสิกส์ 
(2)มีความรู้พืNนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถนาํมาบูรณาการในวิชา

ฟิสิกส์ได ้
(3)สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นฟิสิกส์ 
(4)มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที$จะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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2.2.2   กลยทุธ์การสอนที$ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
เน้นการสอนที$ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ$มเติมจากงานที$มอบหมาย เชิญวิทยากร

พิเศษมาให้ความรู้ รวมทัNงกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งเพิ$มเติมในวิชาต่าง ๆ และวิชาสัมมนา จดัการเรียน
แบบอภิปรายกลุ่มถึงหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื$อใหเ้กิดความเขา้ใจที$ถ่องแท ้
2.2.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ� การเรียนและการปฏิบติัการของนกัศึกษาในวธีิต่าง ๆ ดงันีN  
1. สอบกลางภาคและปลายภาค 
2. รายงานเรื$องที$ใหศึ้กษา 
3. การนาํเสนอในชัNนเรียน 
4. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปัญหาในชัNนเรียน 

 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
(2) นาํความรู้ทางฟิสิกส์ ไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ    
      เหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที$หลากหลาย 
      ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื$อการนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 

2.3.2 กลยทุธ์การสอนที$ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
เน้นการสอนที$กระตุน้ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปัญหาต่างๆ กบัอาจารย ์

ตลอดจนใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และจดัทาํกรณีศึกษาภายใตก้ารแนะนาํของอาจารย ์
2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามลาํดบัขัNนตอนในหลกัการการ  
    วจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
2. การประเมินจากการอภิปรายในชัNนเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
3. การสอบเคา้โครงของโครงงานและสอบปากเปล่าโครงงาน 

 

2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้$นในฐานะผูน้าํ และสมาชิกที$ดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร 
(3) สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ และวฒันธรรมองคก์ร 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที$ใช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที$มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน
ร่วมกนัคิดในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกัน รวมทัNงฝึกเป็นผูน้ําในการ
อภิปรายในแต่ละหวัขอ้ และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้ครื$องมือร่วมกนั 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความ
รับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที$ทาํร่วมกนั รวมทัNง
การปฏิบติัตามระเบียบการใชเ้ครื$องมืออยา่งถูกตอ้ง 

 

2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื$อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข    การสื$อสาร    และ การใชเ้ทคโนโลย ี

               สารสนเทศ 
(1) สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื$อการวเิคราะห์ประมวลผลการ 

    แกปั้ญหาและนาํเสนอ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) มีทกัษะในการสื$อสารภาษาไทย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัNงการเลือกรูปแบบ 
       การสื$อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษ เพื$อการคน้ควา้ไดดี้ 
(4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวมรวบ สืบคน้ และนาํเสนอขอ้มูลได ้
      อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

2.5.2  กลยทุธ์การสอนที$ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ        
สื$อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหมี้การนาํเสนอผลงานวิจยัในวิชาสัมมนาและวิชาโครงงานที$มีการวิเคราะห์และส่งเสริม
ใหนิ้สิตนาํเสนอผลงานต่อผูร่้วมฟัง 
2.5.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื$อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานที$มีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์  
     ขอ้มูล 

 2.  ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที$มีการนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3.   แผนที$แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา    
      (Curriculum Mapping)  

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความ
รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาในรูปของตารางดงันีN  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดงันีN  
 3.1  หมวดวชิาศึกษาทั$วไป 
         1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           (1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื$อสัตยสุ์จริต 
           (2)  ซื$อสัตย ์ สุจริต มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

            (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้$น  รวมทัNงเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรี 
                 ของความเป็นมนุษย ์

           (4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
           (5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

         2.  ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ความเขา้ใจ  สาระสาํคญัของหลกัการและทฤษฎีที$เป็นพืNนฐานชีวติ 
          ในเนืNอหาวชิาที$ศึกษา 
             (2)  มีความรอบรู้  ความกา้วหนา้ทางวชิาการในวชิาที$ศึกษา  รวมทัNงความเขา้ใจหลกัการ 
                   ประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ 
             (3)  สามารถสืบคน้สารสนเทศใหแ้ก่ตนเองและผูอื้$นไดต้รงตามความตอ้งการ 
             (4)  มีประสบการณ์ในการพฒันาและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
             (5)  สามารถบูรณาการความรู้ในที$ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 
         3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1)  คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ     
   (2)  สามารถสืบคน้  วเิคราะห์  ประมวล  และประเมินสารสนเทศเพื$อใชแ้กปั้ญหาอยา่ง 
                 สร้างสรรค ์

  (3)  ตระหนกัรู้ศกัยภาพของตนเองเพื$อพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถเพิ$มมากขึNน 
  (4)  กาํหนดกรอบแนวคิดเกี$ยวกบัภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปไดที้$จะบรรลุ 
                      เป้าหมายที$กาํหนด       

   (5)  มีทกัษะวธีิคิดแกไ้ขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทกัษะแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
                           บูรณาการได ้  
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      (6)  สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  วจิยั  และนวตักรรมที$เหมาะสม   
                      ในการแกปั้ญหา 
 4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
       (1)  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้$น 
       (2)  สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
       (3) วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท  หนา้ที$  และความรับผดิชอบ 
       (4)  มีความรับผดิชอบในตนเอง  วชิาชีพ  องคก์ร  และสังคมอยา่งต่อเนื$อง 
       (5)  มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
       (6)  มีทกัษะในการเสริมสร้างความสามคัคีในกลุ่มหรือองคก์ร 
  5.  ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื$อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       (1)  สามารถประยกุตใ์ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาํเนินชีวติและปฏิบติังานได ้
                   อยา่งเหมาะสม 
       (2)  สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื$อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั 
                  โอกาสและวาระ         
       (3)  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื$อสารและนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
                       ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
       (4)  สามารถใชค้วามรู้พืNนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล  การแปล 
               ความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูล       
       (5)  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี นวตักรรม  และสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
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3.2  หมวดวชิาเฉพาะ 
        1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  (1)   มีความซื$อสัตยสุ์จริต 
  (2)   มีระเบียบวินยั 
  (3)   มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฎิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื้$น 
  (5)   มีจิตสาธารณะ 

        2.  ด้านความรู้ 
  (1 )  มีความรู้ใน หลกัการ และทฤษฎีทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

(2 )  มีความรู้พืNนฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ที$จะนาํมาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์     
         เฉพาะ  
(3)   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการโดยเฉพาะอยา่งยิ$งทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

  (4)   มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที$จะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
                       3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1)   สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
  (2)   นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 

        เหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ที$ 

หลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเพื$อนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
         4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1)   มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้$นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที$ดี 
  (2)   มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร 
  (3)   สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 

         5.  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื$อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื$อการวิเคราะห์  ประมวลผล  
        การแกปั้ญหา และการนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) มีทกัษะในการสื$อสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัNงการเลือกใชรู้ปแบบ  
         การสื$อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื$นๆ เพื$อการคน้ควา้ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม และจาํเป็น 
(4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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หมวดที$  5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื$อง) พ.ศ. 2549 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิYของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 
  1)  มหาวิทยาลัยพฒันาตัวบ่งชีN คุณภาพการศึกษา  เกี$ยวกับกระบวนการทวนสอบเป็นตวับ่งชีN
คุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที$  2  การเรียนการสอน  และทาํความเขา้ใจให้ตรงกนัทัNงมหาวิทยาลยั
เพื$อใหส้ามารถปฏิบติัได ้
   2)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาใน     
แต่ละภาคการศึกษา  เพื$อให้มั$นใจวา่ผูส้อนหรือผูรั้บผิดชอบรายวิชาไดร้ะบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชานัNน  รวมทัNงวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  อย่างครบถว้น  สมบูรณ์  และ
สามารถปฏิบติัได ้
  3)  การประเมินผลการเรียนรู้จากผูใ้หก้ารฝึกหดังาน  ผูค้วบคุมการฝึกหดังานอาจารยนิ์เทศน์งาน 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  1)  การวจิยัสถาบนั  ในหวัขอ้  การติดตามบณัฑิต  ประเด็นการวจิยั  การไดง้านทาํ  ระยะเวลา  การ
ได้งานทาํหลังจบการศึกษา  อัตราเงินเดือนเริ$ มแรก  ความมั$นใจของผูส้ําเร็จการศึกษาในการเข้าสู่
กระบวนการทางวชิาชีพ  รวมทัNงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  2)  การเก็บข้อมูลเพื$อพฒันาการเรียนการสอน  เช่น  หัวข้อความคิดเห็นของบัณฑิตที$มีต่อ
หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  และการพฒันาอาจารย ์
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา  ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื$อง) พ.ศ. 2549  
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หมวดที$  6   การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1)  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เรื$องบทบาท  ความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิา 
 2)  ชีNแจงปรัชญา  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของหลกัสูตร  มอบเอกสารที$เกี$ยวขอ้ง  เช่น รายละเอียด
หลกัสูตร  คู่มือการศึกษาและหลกัสูตร  คู่มืออาจารย ์ กฎระเบียบต่างๆ 
 3)  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื$ อ  การวดัประเมินผล  การวิเคราะห์ผูเ้รียน  การวิจัยเพื$อ
พฒันาการสอน  การจดัทาํรายละเอียดรายวชิาและแผนการสอน 
 4)  ใหมี้อาจารยพ์ี$เลีNยงช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํปรึกษา 
 5)  ทดลองสอน  ประเมินการสอน 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัผล และการประเมินผล  
1.  มหาวิทยาลยั/คณะมีหลกัสูตรอบรมสําหรับอาจารยใ์หม่เกี$ยวกบัการสอนทั$วไป รวมทัNง  

การวดัและประเมินผลเบืNองตน้ 
2.  อาจารยท์ัNงหมดตอ้งไดรั้บการพฒันา โดยอาจเขา้รับการอบรมดา้นวิชาชีพในหลกัสูตร

เกี$ยวกบัการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที$อิงพฒันาการของผูเ้รียนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และ     
การใชแ้ละผลิตสื$อการสอน 

3.  สนบัสนุนใหมี้การทาํวจิยัเพื$อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2 การพฒันาวชิาการ และวิชาชีพดา้นอื$นๆ 

1.  สนบัสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางฟิสิกส์ หรือสาขาที$
เกี$ยวขอ้ง 

2.  ส่งเสริมให้อาจารยท์าํวิจยั และนาํเสนอผลการวิจยัในที$ประชุมทางวิชาการ ตีพิมพผ์ลงาน 
วจิยัในวารสารทางวชิาการ 

3.  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื$อนาํไปขอตาํแหน่งทางวชิาการที$สูงขึNน 
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หมวดที$  7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 1.1  เป้าหมายการบริหารหลกัสูตร  
  1) พฒันาหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตรงกับ
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
  2) หลกัสูตรไดรั้บการรับรองปริญญาจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3) หลกัสูตรจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงทุก  5 ปี 
 1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 
  1)  มีคณะกรรมการหลกัสูตร  ประกอบดว้ย  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดี/ผูช่้วย
คณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา  หัวหน้าหลกัสูตร  ตวัแทนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  ทาํหน้าที$กาํกบัดูแลการ
ดาํเนินการของแต่ละหลกัสูตรทัNงทางดา้นวิชาการและการพฒันานกัศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดบัปริญญาตรีของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2)  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค 
  3)  มีการมอบหมายหน้าที$ในการจดัทาํรายละเอียดวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลกัสูตร
การพฒันาและประเมินหลกัสูตร  ตามกาํหนดเวลา 
  4)  มีการประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน  ระบุผลการดาํเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทาง
แกไ้ขปัญหาในการบริหารหลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัN ง 
 1.3 การประเมินผลการบริหารหลกัสูตร 
  1)  หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2)  หลกัสูตรไดก้ารรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3)  มีจาํนวนรายวิชาเรียนที$มีภาคปฏิบติัและวิชาเรียนที$มีแนวทางให้นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้
ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 
  4)  มีการประเมินหลกัสูตรทุก 5 ปี 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    2.1  การบริหารงบประมาณ   
   1)  มหาวทิยาลยัอนุมติัจดัสรรงบประมาณประจาํปี  ให้กบัคณะทัNงงบประมาณแผน่ดินและเงิน
รายไดเ้พื$อจดัหาตาํรา  สื$อการเรียนการสอน  โสตทศันูปกรณ์  วสัดุ  ครุภณัฑ์อย่างเพียงพอ เพื$อสนบัสนุน
การเรียนการสอนในชัNนเรียน  และการสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเอืNอต่อการเรียนรู้ 
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   2)  คณะจดัให้มีผูรั้บผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื$อให้การดาํเนินการต่างๆ  
ของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื$อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกัศึกษาให้มากที$สุด
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที$มีอยู่เดิม   
  คณะมีความพร้อมดา้นหนังสือ  ตาํรา  และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลโดยมีสํานกัวิทยบริการ
เป็นผูรั้บผิดชอบการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย ์ และบุคลากรของมหาวิทยาลยั  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที$ใช้ในการเรียน  ได้แก่  หนงัสือ  ตาํรา  ฐานขอ้มูล  อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน  อยู่ในความ
รับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งคณะและสาํนกัวทิยบริการ 
 2.2.1  ทรัพยากรการเรียนการสอน ในสาํนกัวทิยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

  1 ) หนงัสือ 
     -  หนงัสือภาษาไทย   1008  รายการ 
     -  หนงัสือภาษาองักฤษ   196  รายการ 
 

  2 ) วารสาร 
     -  วารสารภาษาไทย   32  รายการ 
     -  วารสารภาษาองักฤษ   7  รายการ 
 

  3 ) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ ( e-Books , e-Journals , etc. ) ประกอบดว้ย 
  -  ACM Digital Library 

 -  Computer & Applied Science Computer 
 -  The Encyclopedia of Earth , EOE 
 -  Web of  Science 
 -  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
 -  SpringerLink – Journal 

     -  Science Direct 
 -  ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย 

     -  etc. 
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2.2.2 เครื$องมือวทิยาศาสตร์ 
   

ลาํดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
1 BALANCE; SINGLE PAN; TRIPLE BEAM 
2 CAMERA; DIGITAL 
3 BINOCULARS  
4 LUX METER 
5 pH METER; HANDHELD   
6 SALINITY TESTER 
7 SURFACE TENSION APPARATUS 
8 ELECTRONICS CIRCUIT TRAINER 
9 ELECTRONICS LOGIC TRAINER  

10 SOUND SPECTRUM METER 
11 SOUND LEVEL METER 
12 COULOMB'S LAW APPARATUS  
13 DIGITAL TRAINER KIT  
14 COULOMB'S LAW APPARATUS  
15 DIGITAL TRAINER KIT  
16 HYSTERESIS OF MAGNETIC MATERIALS APPARATUS  
17 INTERFACING SYSTEM MODULE  
18 MAGNETIC FIELD INSIDE A CONDUCTOR APPARATUS  
19 MAGNETIC FIELD OUTSIDE A STRAIGHT CONDUCTOR APP.  
20 CAPACITANCE IN A.C. CIRCUIT  
21 CURRENT BALANCE   
22 INDUCTANCE OFA SOLENOID & MAGNETIC INDUCTION APP. 
23 MAGNETIC MOMENT APPARATUS  
24 MICROWAVE TRAINER  
25 TRANSFORMER APPARATUS   
26 CALIPERS; VERNIER; ELECTRONIC  
27 BAROMETER; FORTIN  
28 GEOLOGICAL ANALYSIS SET  
29 GLOBAL POSITIONING SYSTEM  
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ลาํดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
30 AERODYNAMICS APPARATUS   
31 CIRCULAR MOTION APPARATUS  
32 COUPLED PENDULUM APPARATUS  
33 DIAL CALI PER  
34 FREE FALL APPARATUS  
35 GYROSCOPE EXPERIMENT APPARATUS  
36 LINEAR MOTION APPARATUS  
37 VERNIER MICROSCOPE  
38 ROTATIONAL MOTION & ANGULAR MOMENTUM APPARATUS  
39 PHOTOGATE COUNTER AND PHOTOGATE TIMING  
40 PROJECTILE MOTION APPARATUS  
41 SIMPLE HARMONIC MOTION APPARATUS 
42 SPHEROMETER  
43 STEINER'S THEOREM & MOMENT OF INERTIA APPARATUS  
44 TWO DIVlENSIONAL COLLISION APARATUS  
45 UNIVERSAL GRAVITIONAL CONSTANT APPARATUS  
46 VECTOR AND FORCE APPARATUS  
47 YOUNG'S MODULUS APPARATUS  
48 BALMER SERIES EXPERIMENT APPARATUS  
49 DETERMINATION OF EARTH'S MAGNETIC FIELD APPARATUS  
50 ELECTRON DIFFRACTION APPARATUS  
51 ZEEMAN EFFECT APPARATUS  
52 FRANCK-HERTZ EXPERIMENT APPARATUS   
53 G-M COUNTER  
54 G-WI SCINTILLATION COUNTER WITH COMPUTER   
55 MILLIKAN'S OIL DROP EXPERIMENT APPARATUS  
56 PLANCK'S CONSTANT & PHOTOELECTRIC EFFECT APPARAT  
57 SCINTILLATION SPECTROSCOPY ; SIGLE CHANNEL  
58 STEFAN-BOLTZMANN CONSTANT APPARATUS  
59 MICHELSON INTERFEROMETER   
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ลาํดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
60 SPECTOMETER  
61 ELECTRICAL EQUIVALENT OF HEAT APPARATUS  
62 KINETIC THEORY APPARATUS 
63 LATENT AND VAPORlZATION HEAT APPARATUS  
64 THERMAL AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METAL APP  
65 THERMAL EXPANSION APPARATUS  
66 SOUND WAVE EXPERIMENT SET  
67 DOPPLER EFFECT OF SOUND APPARATUS  
68 He - Ne LASER  
69 LASER OPTICS  
70 LAWS OF LENSES & OPTICAL INSTRUMENTS APPARATUS  
71 LIGHT SOURCES (Ne,Na,He,Cd,Zn) SET 
72 MEASURING VELOCITY OF LIGHT APPARATUS  
73 MICROWAVE EXPERIMENT SET  
74 POLARIMETRY  
75 SONOMETER  
76 COMPUTER  
77 VARIAC; 1-PHASE; 500 VA  
78 FREQUENCY COUNTER  
79 L C R METER  
80 MULTIMETER; DIGITAL; PRECISION  
81 POWER SUPPLY; TRIPLE OUTPUT  
82 OSCILLOSCOPE; 60 MHZ; 2 CHANNEL  
83 OSCILLOSCOPE; 100 MHZ; 2 CHANNEL; I/O INTERFACE  
84 THERMOMETER; DIGITAL  
85 AMMETER; AC/DC  
86 CLAMP METER; DIGITAL  
87 CLAMP METER; DIGITAL  
88 GALVANOMETER  
89 MULTIMETER; DIGITAL  
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ลาํดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
90 MULTIMETER; ANALOG  
91 POTENTIOMETER  
92 POWER SUPPLY; 0 - 30V / 3A  
93 SINEWAVE GENERATOR ; 20 HZ - 20 MHZ  
94 VOLTMETER; AC/DC 
95 WATTMETER  
96 WHEATSTONE BRIDGE  
97 DECADE CAPITANCE BOX  
98 MULTIMETER; DESKTOP  
99 RESIST ANCEBOX  

100 RF GENERATOR  
 Etc.  
  

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ$มเติม 
  ประสานงานกบัสาํนกัวทิยบริการฯ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาในการจดัซืNอหนงัสือ  และตาํรา   
ที$เกี$ยวข้องเพื$อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นควา้  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการ
ประสานการจดัซืNอหนงัสือนัNน  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื$อหนงัสือ  
ตลอดจนสื$ออื$นๆ  ที$จาํเป็น  นอกจากนีNอาจารยพ์ิเศษที$เชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้  ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื$อหนงัสือ  สาํหรับใหส้าํนกัวทิยบริการฯ จดัซืNอหนงัสือดว้ย 
  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  เพื$อบริการหนงัสือ  ตาํรา  หรือวารสารดา้นวิทยาศาสตร์
และคณะจะตอ้งจดัสื$อการสอนอื$นเพื$อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์ เช่น  เครื$องมลัติมิเดีย โปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์  เครื$องฉายภาพทึบแสง  เครื$องเสียง  ฯลฯ 
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 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรคณะ/งานห้องสมุดของคณะ  ซึ$ งจะประสานงาน     
การจดัซืNอจดัหาหนงัสือเพื$อเขา้สํานกัวิทยบริการมหาวิทยาลยัหรือห้องสมุดย่อยของคณะ  และทาํหน้าที$
ประเมินความเพียงพอของหนังสือ  ตาํรา  และตอ้งประเมินความเพียงพอและความตอ้งการใช้สื$อของ
อาจารยด์ว้ย  โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนีN  
 

เป้าหมาย 
 

การดําเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้ห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
สื$อและช่องทางการเรียนรู้   
เพื$อสนบัสนุนทัNงการศึกษา 
ในหอ้งเรียน  นอกห้องเรียน  
และการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
อยา่งเพียงพอ   
และมีประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนที$มีความพร้อม 
    ใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    ในการสอน 
2. จดัเตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
    ที$มีเครื$องมือทนัสมยั  เพื$อใหน้กัศึกษา

สามารถฝึกปฏิบติั  สร้างความพร้อม
ในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

3. จดัใหศู้นยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
     ที$มีทัNงเครื$องคอมพิวเตอร์และพืNนที$ 
     ที$นกัศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง  
     หาความรู้เพิ$มเติมไดด้ว้ยตนเอง   
     ดว้ยจาํนวนและประสิทธิภาพที$

เหมาะสมเพียงพอ 
4. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทัNงหนงัสือ

ตาํรา และสื$อดิจิทลั เพื$อการเรียนรู้ 
 

- รวบรวมจดัทาํสถิติ 
  จาํนวนเครื$องมืออุปกรณ์  
  ต่อหวันกัศึกษา   
  ชั$วโมงการใชง้าน    
  หอ้งปฏิบติัการ   
  ต่อหวันกัศึกษา 
- สถิติของจาํนวนหนงัสือ   
   ตาํรา และสื$อดิจิทลั   
   ที$มีใหบ้ริการ   
   และสถิติการใชง้าน  
   หนงัสือ ตาํรา สื$อดิจิทลั 
-  ผลสาํรวจความพึงพอใจ 
   ของนกัศึกษา 
   ต่อการใหบ้ริการทรัพยากร 
   เพื$อการเรียนรู้ 
   และการปฏิบติัการ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  1)  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผูก้าํกบัดูแลจาํนวนอาจารยเ์พื$อให้มีสัดส่วนนกัศึกษาต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรี  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจะตอ้งระบุ
คุณสมบติั  ประสบการณ์ของอตัราอาจารยใ์หม่  หรืออตัราอาจารยท์ดแทน 
   มีระบบการคัดเลือกที$โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และสามารถดําเนินการให้เป็นไป ตาม
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
   จดัให้มีการปฐมนิเทศ  เพื$อชีN แจงให้เขา้ใจเกี$ยวกบั  ปรัชญาวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรความ
รับผดิชอบต่อหลกัสูตร 
  2)  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
   ผูบ้ริหารคณะ ผูบ้ริหารหลกัสูตร จดัให้มีการพฒันาความรู้และทกัษะแก่อาจารยใ์ห้ตรงความ
ตอ้งการของคณะ เพื$อใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติังานในภารกิจต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดย
ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการพฒันาอาจารยใ์นทุกรูปแบบภายใตง้บประมาณที$ไดจ้ดัสรร ดงันีN  
   2.1 )  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  เช่น  มีระบบอาจารยพ์ี$เลีN ยง  อบรมวิธีการ
สอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจยั การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชา  การผลิต
สื$อ  ตาํรา  การสัมมนา  เป็นตน้ 
   2.2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื$น  เช่น  การให้การศึกษาดูงาน  การส่งเสริมให้
อาจารยผ์ลิตผลงานวิชาการเพื$อการขอตาํแหน่งทางวิชาการ  ให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที$คณะตอ้งการ
หรือมีความจาํเป็น 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 คณะจัดให้มีการทํางานร่วมกัน  โดยจัดโครงสร้างองค์การของคณะเป็นฝ่ายต่างๆ  เพื$อให้
สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั  เช่น  ฝ่ายวชิาการและวิจยั ฝ่ายพฒันานกัศึกษา  และฝ่ายกิจการพิเศษ  แต่ละฝ่ายมี
การแต่งตัNงคณะกรรมการฝ่าย  เพื$อใหเ้กิดบรรยากาศในการแลกเปลี$ยนความคิดเห็น  ร่วมมือกนัทาํงาน  โดย
ฝ่ายวชิาการจะรับผดิชอบในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
 3.3 การแต่งตัGงคณาจารย์พเิศษ 
 มหาวิทยาลยัมีระเบียบปฏิบติัเกี$ยวกบัการแต่งตัNงอาจารยพ์ิเศษ  ซึ$ งคณะจะเป็นผูเ้สนอแต่งตัNงผูที้$มี
คุณสมบัติเหมาะสม  ตามที$คณะกําหนด  ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทํางานและ
ประสบการณ์ดา้นวิชาการ  ผลงานที$ประจกัษ์  นอกจากนีN คณะมีนโยบายให้เชิญผูท้รงคุณวุฒิ มาบรรยาย
พิเศษได้ในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาชีพบงัคบั หรือวิชาชีพเลือก ได้ไม่เกิน 6 ชั$วโมง/สัปดาห์ โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวชิาการ และบรรจุอยูใ่นแผนการสอนอยา่งชดัเจน 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีที$เกี$ยวขอ้งกบัภาระงานที$รับผิดชอบ  และมีความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 4.2  การเพิ$มทกัษะความรู้เพื$อการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรสายสนบัสนุนทุกตาํแหน่ง ไดรั้บการอบรม สัมมนา เพื$อเพิ$มพูนความรู้และทกัษะที$คณะ
ตอ้งการ ทัNงนีN เพื$อใหก้ารบริการแก่อาจารยเ์ป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา  
 5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ  และอื$นๆ แก่นักศึกษา  
  คณะจดัให้มีอาจารยที์$ปรึกษา และระบบการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค โดย
อาจารยทุ์กคนจะตอ้งทาํหน้าที$อาจารย์ที$ปรึกษาและมีชั$วโมงให้นักศึกษาเข้าพบ ไม่น้อยกว่า 3 คาบต่อ
สัปดาห์ ส่วนการบริการดา้นการศึกษา นกัศึกษาทุกคนสามารถติดต่อขอรับบริการ ไดที้$สาํนกังานคณบดี 
 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  ในกรณีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเกี$ยวกบั ผลคะแนนและเกรด สามารถยื$นคาํร้องผา่นอาจารยที์$ปรึกษา
และอาจารยผ์ูส้อนต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื$อขอให้พิจารณาและชีN แจงรายละเอียดของคะแนนให้แก่
นกัศึกษา 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 เนื$องจากตลาดงานด้านวิทยาศาสตร์ ยงัมีความตอ้งการอยู่ในปริมาณมาก และตลาดได้ขยายความ
ตอ้งการไปในงานดา้นวิทยาศาสตร์  ดงันัNนนักศึกษาจึงสามารถเขา้สู่ตลาดงานดา้นวิทยาศาสตร์ หรือการ
ประกอบวชิาชีพอิสระได ้ 
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7.  ตัวบ่งชีGผลการดําเนินงาน (Key performance Indicators ) 
 เกณฑ์ประเมิน ดังนีG 
 

ดัชนีบ่งชีGผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
(1)  มีความพร้อมทัNงในด้านหลกัสูตร อาจารย ์และปัจจยั    

เกืNอหนุนต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ก่อนเปิดดาํเนินการสอน 

� � � � � 

(2)   มีรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) ที$สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวฒิุหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ในทุกประเด็น 

� � � � � 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และมีรายละเอียด
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (แบบมคอ.4) (ถา้มี) ก่อน
เปิดการเรียนการสอนแต่ละการศึกษา 

� � � � � 

(4)  มีการจดัทาํรายงานดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
รายงานการดาํเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.
6) ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิNนสุดการสอบของแต่ละ
ภาคการศึกษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

� � � � � 

(5)  มีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 
ภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิNนสุดปีการศึกษา 

� � � � � 

(6)  มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนและหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาํเนินงานหลักสูตรที$รายงานในปี
ก่อน 

 � � � � 

(7)   มีการทวนสอบระดับรายวิชาว่านักศึกษาบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที$กําหนดในมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 

� � � � � 

(8)  มีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
เพื$อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนื$อง และตอ้งสอดคลอ้ง
กับ เ ป้ าหม า ยก า รพัฒนา คุ ณภา พ กา รศึ กษ า ข อง
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

� � � � � 

(9)  อาจารยจ์ะตอ้งได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

� � � � � 
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ดัชนีบ่งชีGผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
(10)  บุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน จะตอ้งไดรั้บ

การพฒันาความรู้และทักษะต่างๆ ที$จาํเป็นต่อการ
จดัการเรียนการสอนและอื$นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

� � � � � 

(11)  อาจารย์ใหม่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ และการ
แนะนาํเกี$ยวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

� � � � � 

 (12)  คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนของอาจารยซึ์$ งอาจ
ประเมินผลโดยนกัศึกษา หรืออาจารยผ์ูร่้วมสอน หรือ
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ในแต่ละรายวชิา จะตอ้งมีผลการ
ประเมินในระดบัดีขึNนไป 

 � � � � 

(13)  อาจารยผ์ูส้อนไดรั้บการประเมินการสอนจากนกัศึกษา
ภายหลงัการเรียน ร้อยละ 80 

    � 

(14)  บณัฑิตที$ได้งานทาํได้รับเงินเดือนเริ$ มแรกไม่ตํ$ากว่า
เกณฑที์$ ก.พ. กาํหนด 

    � 

(15)   ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที$มีต่อบัณฑิต     
ใหม่ เฉลี$ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    � 

 

รวมตัวบ่งชีGในแต่ละปี 
 

 

10 
 

12 
 

12 
 

12 
 

15 

 
       เกณฑ์การประเมิน 

 

           หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ฯ   ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน   ดงันีN    
 ตวับ่งชีNบงัคบั ( ตวับ่งชีN ที$ 1 – 5 ) มีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย      และมีจาํนวนตวับ่งชีN ที$มี
ผลเนินการบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งชีN รวม   โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งชีNบงัคบั
และตวับ่งชีNรวมในแต่ละปี 
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หมวดที$  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที$ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที$ไดว้างแผนไวเ้พื$อการ
พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  และบรรลุวตัถุประสงค์การเรียน  ให้พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดย
อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนว่ามีความเขา้ใจในเนืNอหาของบทเรียนหรือไม่  โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอ่ย  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการถาม  และการตอบคาํถามในชัNนเรียนของนกัศึกษา 
และการอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา  ซึ$ งเมื$อรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ก็สามารถประเมินเบืNองตน้
ไดว้่า  ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเนืNอหาของบทเรียนตามวตัถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่  หากผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจเนืNอหาบทเรียนตํ$ากวา่เกณฑที์$กาํหนดหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารสอน  ควรไดมี้การปรับปรุง
หรือเปลี$ยนแปลงวธีิสอน  เครื$องมือหรือสื$อการสอน  รวมทัNงอาจตอ้งจดัลาํดบัเนืNอหาบทเรียนเพื$อให้ง่ายต่อ
การทาํความเขา้ใจ 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา  และการสอบปลายภาคการศึกษา  จะสามารถชีN ไดว้า่ผูเ้รียนมี
ความเขา้ใจในเนืNอหาที$ไดส้อนไปหรือไม่  หากพบวา่มีปัญหาก็สมควรหาสาเหตุ  และแนวทางการสอนที$จะ
ทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจง่ายขึNนและมากขึNน  สามารถสอบผา่นเกณฑที์$กาํหนดได ้
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ์ ทัN งในด้านทกัษะกลยุทธ์การสอนความ
รับผดิชอบในการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  การชีNแจงประมวลการสอนรายวิชาการใชสื้$อ
การสอนประกอบ  ทัNงนีN ให้ทาํทุกรายวิชาที$เปิดดาํเนินการสอน  และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กบั
อาจารยผ์ูส้อน  เพื$อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัและนาํไปปรับปรุงการสอนอยา่งต่อเนื$อง 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ให้ดําเนินการเมื$อนักศึกษาเรียนอยู่ในชัNนปีที$   4 และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจึงตอ้งดาํเนินการทัNงในลกัษณะการประเมิน
หลกัสูตรที$มีการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลยั  ในวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาที$มีการเรียน
การสอนนอกมหาวิทยาลยั  เพื$อนาํผลมาปรับปรุงกระบวนการการจดัการเรียนการสอนทัNงในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวชิา 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 ตวับ่งชีN ผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลของหลกัสูตร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา ซึ$ งดาํเนินการทุกสิNนปีการศึกษา ในหมวดที$ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
 จากการรวบรวมขอ้มูล  การดาํเนินการวจิยัเพื$อพฒันาการเรียนการสอน  และการวิจยัมหาวิทยาลยัจะทาํ
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทัNงในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีปัญหาที$พบให้จดัลาํดับ
ความสําคญัและความจาํเป็น  เพื$อวางแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เหมาะสมกบัเวลา เช่น ปัญหาการเรียนการ
สอนเฉพาะวิชา ควรได้ดําเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป  หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรให้
มหาวทิยาลยัไดรั้บทราบและดาํเนินการตามขัNนตอนของมหาวิทยาลยั อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารระดบัสาขาวิชา
จะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทัNงฉบบัทุกๆ 5 ปี ทัNงนีN เพื$อให้หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




