
 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 1 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสกิส ์ (5ปี)   

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 

วันที่รายงาน 16 กรกฎาคม 2558 



 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 2 
 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ (5ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 และ
6) มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.48 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.50 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.65 
 

ปานกลาง 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ชื่อย่อ กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
Bachelor of Education Program in Physics (B.Ed. (Physics)) 

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103418 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี

จิตวิทยาศาสตร์ มีใจรักความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าทาง

การศึกษา มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างานเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถท างานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน  
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ มีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1. รอบรู้ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีใจรักความเป็นครู

วิทยาศาสตร์ 
2. สามารถจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   
4. สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.ดร. อนุศิษฏ์ ทองน า ผศ.ดร. อนุศิษฏ์ ทองน า  
อ.ดร. วิชุดา บุญยรัตกลิน อ.ดร. วิชุดา บุญยรัตกลิน  
อ.ดร. โชคชัย พุทธรักษา อ.ดร. โชคชัย พุทธรักษา  
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ผศ. บัญชา ศิลป์สกุลสุข ผศ. บัญชา ศิลป์สกุลสุข  
อ. จารุภัทร ดิษรัฐกิจ อ.ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ลาศึกษาต่อ 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นายอนุศิษฏ์ ทองน า* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส)์ 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ 2547 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2 นางวิชุดา บุญยรัตกลิน* อาจารย์ วท.ด.(ฟิสิกส)์ 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนยีสรุนาร ี
วท.ม.(ฟิสิกส)์ 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.บ.(ฟิสิกส)์ 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

3 นายโชคชัย พุทธรักษา* อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส)์ 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ป. บัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร)์ 2548 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายบัญชา ศิลป์สกุลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(ฟิสิกส)์ 2527 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 2522 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 นายปฏิภาณ อุทยารัตน์ อาจารย์ Ph.D.(Physics) 2555 University of California, 
San Diego, USA 
B.A.(Physics) 2549 University of Virginia, USA 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
จ านวนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ฟิสิกส์ 21 คน 27 คน 28 คน 33 คน 37 คน 146 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) มีการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการบริหารและก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_1.1_1] ท าหน้าที่ประเมินการบริหารงานของ
หลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ได้บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 
ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า* 

2. อ.ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน* 

3. อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา* 

4. ผศ.บัญชา ศิลป์สกุลสุข 

5. อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 
หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน   
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด [B.Ed.Phy_57_1.1_2] 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์   (5ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ  เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
(5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เมื่อ 17 ธันวาคม 2555 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อ 21 มกราคม 
2556   
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 8 
มีนาคม 2556  
- สกอ. รับทราบหลักสูตร เมื่อ 17 เมษายน 2557 
[B.Ed.Phy_57_1.1_3] 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เมื่อ 25 มิถุนายน 2557 
[B.Ed.Phy_57_1.1_4] 
 
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตาม มคอ.1 และมาตรฐานของคุรุสภา และ
จะครบรอบการปรับปรุงในปี 2560 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) มีการด าเนินการ
ครบทุกตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร [B.Ed.Phy_57_1.1_5]  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ [B.Ed.Phy_57_1.1_6] 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 



 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 9 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1/2557 จ านวน 16 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 16 
วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
[B.Ed.Phy_57_1.1_7] 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ในภาคเรียนที่  1/2557 จ านวน 16 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน 16 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2557 ครบทุกรายวิชา [B.Ed.Phy_57_1.1_8]  

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 
[B.Ed.PHY_57_1.1_9] 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) “ผ่าน” ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Phy_57_1.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
B.Ed.Phy_57_1.1_3 เอกสารการรับทราบหลักสูตร (มคอ.2) จาก สกอ.  
B.Ed.Phy_57_1.1_4 หนังสือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากครุสภา 
B.Ed.Phy_57_1.1_5 รายงานประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และสรุปผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_1.1_6 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ สกอ. รับทราบ 
B.Ed.Phy_57_1.1_7 มคอ.3 (1/2557, 2/2557) 
B.Ed.Phy_57_1.1_8 มคอ.5 (1/2557, 2/2557) 
B.Ed.Phy_57_1.1_9 มคอ.7 (2557) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือผลิตครูฟิสิกส์ให้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพครู  มีความรับผิดชอบในการท างานเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา และมีความเป็นผู้น าทางการศึกษาที่สามารถท างานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการเนื้อหาทางฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมสู่การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะของบัณฑิตตามที่ก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้สารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นิสิต มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้
และพัฒนาตนเอง มีจิตสาธาณะ สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 

โดยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) ได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และเกณฑ์
มาตรฐานคุรุสภา และมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและยัง
สื่อสารให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกไป  โดยคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) จะสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.23 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.75 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.49 ดมีาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.23 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิชาชีพ 
ส ารวจโดยการสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ที่ส าเร็จการศึกษารวม 42 
คน โดยผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 [B.Ed.Phy_57_2.1_1] 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
84.57 20 4.23 4.23  คะแนน 

 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี)  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 84.57 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 42 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 42 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.23 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.44 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.17 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.12 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.34 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.21 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน 4.31 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 45.45 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.75 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  
   
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่าน
ระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี) จ านวน 42 คน พบว่ามีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 38 คนจากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจคิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งเท่ากับ 4.75 
คะแนน [B.Ed.Phy_57_2.2_1] ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว โดยผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 2  คนและยังไม่ได้ท างานและไม่ได้

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

                         จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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ศึกษาต่อจ านวน 2 คน   
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
38 40 95 4.75 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 95 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 42 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 42 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 38 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ  
ค่าเฉลี่ย 15,631 

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 100 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี 2556 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

 คุณภาพของนิสิตถือเป็นความส าเร็จของการจัดการศึกษาของหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร 
โดยก าหนดให้มีระบบที่สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการเรียน และความสนใจใน
วิชาชีพครู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมนิสิตให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆในระหว่างศึกษา เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกระบวนการรับนิสิต การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตตามล าดับ  

 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยขั้นตอนการรับนิสิตของหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามกรอบการรับนิสิตของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้งจ านวนและคุณสมบัติของนิสิตแรกเข้า ส าหรับแผนงาน
หลักของหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการรับนิสิต และการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต  

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนที่มีความสนใจ
ทั่วประเทศให้ได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ และเวปไซด์ [B.Ed.Phy_57_3.1_1]   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (5ปี) ด าเนินกระบวนการรับนิสิตผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ทั้งทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยก าหนดจ านวนรับเข้าเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์คะแนน จ านวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขพิเศษ ได้แก่ 
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นอกจากนั้นหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาผ่านโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต ดังนี้ 
โครงการค่ายอัตลักษณ์ (ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย) โครงการพัฒนาทักษะ/ส่งเสริมความเป็นครู 
(ด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์)   

  

การรับนิสิต  
1.  ก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับนิสิต ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์รับ

นิสิตจ านวน 30 คน (แผนการรับของหลักสูตรตาม มคอ.2) [B.Ed.Phy_57_3.1_2] แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ระบบรับตรง 24 คน (ร้อยละ 80) และระบบกลาง (Admissions) 6 คน (ร้อยละ 20)   

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรโดยผู้เข้า
ศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
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 - ระบบรับตรง ประกอบด้วย 
  1) ระบบสอบตรง [B.Ed.Phy_57_3.1_3]  

2) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 
[B.Ed.Phy_57_3.1_4] 

3) โครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
[B.Ed.Phy_57_3.1_5] 

- ระบบกลาง (Admissions) จัดสอบโดย สทศ. [B.Ed.Phy_57_3.1_6]  
3. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและด าเนินการจัดสอบข้อเขียน

และก าหนดการการสอบสัมภาษณ์ 
4. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์

โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ [B.Ed.Phy_57_3.1_7] และรายงานผล
การสอบสัมภาษณ ์  

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศผลสอบและรับรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
และมหาวิทยาลัยสรุปยอดจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2557 จ านวน 27 คน [B.Ed.Phy_57_3.1_8]  

ในปีการศึกษา 2557      น นน               ทั้งหมด 22 คน       น น         น     27 
คน         น       น      1    น น 22 คนในหลักสูตร 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่องครักษ์และกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ 9 ประการ 
(มหาวิทยาลัยด าเนินการ) [B.Ed.Phy_57_3.1_9] โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูและกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. (คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการ) [B.Ed.Phy_57_3.1_10] และโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (คณะวิทยาศาสตร์
ด าเนินการ) [B.Ed.Phy_57_3.1_11]  

นอกจากนั้นหลักสูตรร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์จัดโครงการปฐมนิสิตใหม่ภาควิชาฟิสิกส์
[B.Ed.Phy_57_3.1_12] เพ่ือได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะน าแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อม
แผนการเรียน และข้อก าหนดต่างๆ และรับฟังข้อการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phys_57_3.1_1 แผ่นพับและเวปไซดป์ระชาสัมพันธ์หลักสูตร  
B.Ed.Phys_57_3.1_2 แผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 
B.Ed.Phys_57_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รบัตรง)

ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)  

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

B.Ed.Phys_57_3.1_5 โครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.Phys_57_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 

(Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_8 สรุปยอดจ านวนนิสิตปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัย 
B.Ed.Phys_57_3.1_9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่องครักษ์และกิจกรรมค่าย

เสริมสร้างอัตลักษณ์ 
B.Ed.Phys_57_3.1_10 โครงการพัฒนาทักษะ/ส่งเสริมความเป็นครู 
B.Ed.Phys_57_3.1_11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
B.Ed.Phy_57_3.1_12 โครงการปฐมนิสิตใหมภ่าควิชาฟิสิกส์ 
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ระบบการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
(1)มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2)มหาวิทยาลัยก าหนด 
(3)มหาวิทยาลัยก าหนด 
(4)มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

(1) อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(2) อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(3) อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(4) อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

 
(1) ระเบยีบการ
สมัครสอบ 
 
 
(3) ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ
สัมภาษณ ์
 
 
 

 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ก าหนดคณุสมบัตแิละจ านวนรับ 

มหาวิทยาลัยประกาศรับนิสิตและจัดสอบระบบสอบตรง 3 รูปแบบ 
1) การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
2) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 
3) โครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

สทศ. ประกาศรับนิสิตและจัดสอบระบบกลาง 
(Admissions) 
 
 

(2) ตดัสินผลการสอบวัดความรู ้

(3) สอบสมัภาษณ ์

(4) ประกาศผลสอบและรายงาน

ตัว 

ประเมินและปรับปรุง

การรับนิสิต 
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(1) มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
(2) คณะศึกษาศาสตร์
ก าหนด 
(3) คณะวิทยาศาสตร์
ก าหนด 
(4) ภาควิชาฟิสิกส์
ก าหนด 

 
 
(1) มหาวิทยาลัย 
 
(2) คณะศึกษาศาสตร ์
 
(3) คณะวิทยาศาสตร ์
 
(4)ภาควิชาฟิสิกส ์
 

 
 
(1) โครงการ 
 
(2) โครงการ 
 
(3) โครงการ 
 
(4) โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพรอ้มนิสิต 
1) โครงการค่ายอัตลักษณ ์(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 
2) โครงการพัฒนาทักษะ/ส่งเสริมความเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์) 
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 
4) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาฟิสิกส์ (ภาควิชาฟิสิกส์) 

สรุปและประเมินโครงการ 

ประเมินและปรับปรุง

โครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการด าเนินงาน   
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) และภาควิชาฟิสิกส์มีระบบควบคุมดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตจ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และระบบการติดตาม
ของหลักสูตร โดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนและข้อมูลส่วนตัว
(supreme) ของมหาวิทยาลัย [B.Ed.Phy_57_3.2_1] ในการติดตามการลงทะเบียน ผลการเรียน 
กิจกรรม ทุนการศึกษา/การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามนิสิตร่วมกับการให้
ค าปรึกษาส่วนตัวแก่นิสิต และระบบการติดตามผลการเรียนของหลักสูตรจะมีแบบติดตามผลการเรียน 
[B.Ed.Phy_57_3.2_2] ซึ่งจะมีข้อมูลส าคัญ ได้แก่ แผนการศึกษา แบบบันทึกผลการเรียน และราย
วิชาชีพครู/วิชาเอกเลือกในหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตได้ติดตามผลการเรียนด้วยตัวของนิสิตเองร่วมกับระบบ 
supreme ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบของหลักสูตรเป็นการออกแบบระบบร่วมดูแลระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่านิสิตจะลงทะเบียนและสอบผ่านใน
รายวิชาบังคับของหลักสูตรก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 5 และจบการศึกษาตามเกณฑ์
ของหลักสูตร   

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาฟิสิกส์มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [B.Ed.Phy_57_3.2_3]  ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คนต่อจ านวนนิสิต
ประมาณ 30 คน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนจบการศึกษา ทั้งปัญหาด้านวิชาการ 
เช่น ข้อก าหนดระเบียบของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน ติดตามผลการเรียน การเพ่ิม/ถอนรายวิชา  
ทุนการศึกษา/การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปัญหาการเรียน ตลอดจนปัญหาส่วนตัวของนิสิต โดยนิสิตสามารถ
เข้าพบและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้องพักอาจารย์และการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา [B.Ed.Phy_57_3.2_4] เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน [B.Ed.Phy_57_3.2_5] รวมถึงกิจกรรมตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี 
[B.Ed.Phy_57_3.2_6] ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกปี และหลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรวบรวมข้อเสนอและปรับปรุงระบบและกระบวนการของ
หลักสูตรต่อไป  
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2. ระบบการติดตามของหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าหน้าที่วางแผนการเรียน
ของนิสิตทุกชั้นปีร่วมกับฝ่ายตารางสอนของภาควิชาฟิสิกส์ เพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา [B.Ed.Phy_57_3.2_7]  ทั้งนีฝ้่ายตารางสอนของภาควิชาได้ส่งแบบส ารวจความประสงค์ในการ
สอนรายวิชาบังคับและความประสงค์ในการเปิดวิชาเอกเลือกให้แก่คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่ต้องการสอนและตรงตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน   
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตผ่าน มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_3.2_8] 

 4. นิสิตสามารถติดตามผลการเรียนด้วยตนเองผ่านทางแบบติดตามผลการเรียนของ
หลักสูตร [B.Ed.Phy_57_3.2_2] และระบบ [B.Ed.Phy_57_3.2_1] 

 5. หลักสูตรวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตและตรวจสอบจ านวนนิสิตที่มีผลการเรียนผิดปกติ 
(ติด E และ W) ผ่าน มคอ.7 [B.Ed.Phy_57_3.2_9] 

 6. เปิดโอกาสให้นิสิต ได้ประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
[B.Ed.Phy_57_3.2_10]  
 7. สรุปและวิเคราะห์ผลประเมินเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 
[B.Ed.Phy_57_3.2_11] 
 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากได้คะแนนเท่ากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 
5.0 [B.Ed.Phy_57_3.2_12] 

 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (action plan) [B.Ed.Phys_57_3.2_13] โดยมีการจัดกิจกรรม
เน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ให้ครบทุกด้านมีคณาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมรับผิดชอบโครงการต่างๆ โดย
ภาควิชาฟิสิกส์มีแผนการจัดงบประมาณและทรัพยากรในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในปี
การศึ กษา  2557  จ านวนทั้ ง สิ้ น  5โคร งการ  ได้ แก่  โ คร งการส่ ง เ สริ มคว าม เป็ นครู ฟิสิ กส์ 
[B.Ed.Phys_57_3.2_14] โครงการฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์ [B.Ed.Phys_57_3.2_15] โครงการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต ท า ง วิ ช า ก า ร บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
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[B.Ed.Phys_57_3 .2_16] โครงการปัจฉิมนิ เทศ [B.Ed.Phys_57_3 .2_17]  โครงการฟิสิกส์สัญจร 
[B.Ed.Phys_57_3.2_18]       
 นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้จัดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาน าเสนอผลงานของนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 [B.Ed.Phys_57_3.2_19] และโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและ
ศักยภาพนิสิตทางวิชาการ [B.Ed.Phys_57_3.2_20] เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 [B.Ed.Phys_57_3.2_21] เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็ม จะช่วยกระตุ้น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาการ
สอนและวิจัยในชั้นเรียน 
 ตลอดจนหลักสูตรร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตร ส าหรับการเข้าสู่การปฏิบัติการสอนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเวลา 1 ปี
เต็ม ผ่านโครงการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 และโครงการ
ร ะหว่ า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อน แ ละฝึ ก ป ร ะส บก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู ทั้ ง ภ าค เ รี ย นที่  1 แ ล ะ  2 
[B.Ed.Phys_57_3.2_22]    
  

โครงการ 

ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ6 ด้าน 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

1. โครงการส่งเสริมความเป็นคร ู       
2. โครงการฟสิิกสส์ัญจร       
3. โครงการฟุตบอลประเพณีฟสิิกสส์มัพันธ์       
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติทาง

วิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา 

     
 

5. โครงการปัจฉมินิเทศ       
6. โครงการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 
      

7. โครงการระหว่างการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูภาค       
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เรียนที่ 1 

8. โครงการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 
      

9. โครงการระหว่างการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูภาค

เรียนที่ 2 
      

10. โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร ์

     
 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
สเตม็ศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 

      

12. โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและ
ศักยภาพนิสติทางวิชาการ 

      

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_3.2_1 ระบบ supreme 
B.Ed.Phy_57_3.2_2 ระบบการติดตามของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_3.2_3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_3.2_4 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_3.2_5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
B.Ed.Phy_57_3.2_6 กิจกรรมตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี 
B.Ed.Phy_57_3.2_7 แผนการศึกษาของนิสิต 
B.Ed.Phy_57_3.2_8 มคอ.5 (ปีการศึกษา 2557) 
B.Ed.Phy_57_3.2_9 มคอ.7 (ปีการศึกษา 2557) 
B.Ed.Phy_57_3.2_10 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_11 รายงานการประชุมเก่ียวกับการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_13 แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (action plan) 
B.Ed.Phy_57_3.2_14 โครงการส่งเสริมความเป็นครูฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_3.2_15 โครงการฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์ 
B.Ed.Phy_57_3.2_16 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุง
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พระพุทธศาสนา 
B.Ed.Phy_57_3.2_17 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
B.Ed.Phy_57_3.2_18 โครงการฟิสิกส์สัญจร 
B.Ed.Phy_57_3.2_19 โครงการพัฒนาน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2557 
B.Ed.Phy_57_3.2_20 โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและศักยภาพนิสิตทางวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_3.2_21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
B.Ed.Phy_57_3.2_22 โครงการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต/การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ก่อนเปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
จัดโครงการตลอด
ภาคการศึกษา 
 
 
 
เมื่อจบภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
ภาควิชา/ 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 
ภาควิชา 
 
ภาควิชา/คณะ
วิทยาศาสตร/์
คณะศึกษาศาสตร์  
 
 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

 
 
 
 
-รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- แบบติดตามผลการเรียน 
- แผนปฏิบัติการ (action 
plane) 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตในปีการศึกษา 2557 
 
 
 
ผลการประเมิน 

ภาควิชาฟิสิกส ์

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

แผนปฏิบัติการ (action plan)/

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ของภาควิชาฟิสิกส์ 

ดูแลให้ค าปรึกษา / โครงการและกิจกรรม ด้านวิชาการ

และสร้างเสรมิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สรุปผลโครงการและกิจกรรม 

ประเมินและ

ปรับปรุงโครงการ 
นิสิตประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2555 2556 2557 
อัตราการคงอยู่ของนิสิต  97.7 84.6 89.3 ปานกลาง 
การส าเร็จการศึกษา 100 95.45 100 ปานกลาง 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 

- - 4.24 ปานกลาง 

 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ได้ท าการส ารวจผลที่เกิดกับนิสิตโดยการ
วิเคราะห์ผลอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนิสิต และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลและ
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา แสดงดังตารางข้อมูลนิสิต 

ข้อมูลนิสิต [B.Ed.Phy_57_3.3_1] 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
จ านวนที่

รับเข้า (คน) 
จ านวนนิสิตคงอยู่ ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 
2553 2554 2555 2556 2557 

2553 37 37 37 37 37 37 100 
2554 34  34 34 33 33 97.05 
2555 31  - 31 28 28 89.3 
2556 27  - - 27 27 - 
2557 27  - - - 21 - 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา แสดงดังตาราง 

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา [B.Ed.Phy_57_3.3_2] 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
2551 20 20 (100%)   
2552 44 - 42 (95.45%)  
2553 37 - - 37 (100%) 
2554 34 - - - 
2555 31 - - - 
2556 27 - - - 
2557 27 - - - 

 

การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรผ่านระบบ e-survey ของมหาวทิยาลัย แสดงดังตาราง 

การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_3.3_3] 

 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนนิสิตทั้งหมด  คน 49 
2 จ านวนนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจ คน 49 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
เฉลี่ย 4.38 

   หลักสูตรและเนื้อหารายวิชา คะแนน 4.37 

   การจัดเรียนการสอน คะแนน 4.33 

   อาจารย์ผู้สอน คะแนน 4.42 

  สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ คะแนน 4.31 
  การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน คะแนน 4.47 

4 ร้อยละของนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ร้อยละ 100 
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การรวบรวมข้อร้องเรียนของนิสิตจากแบบส ารวจที่ทางมหาวิทยาลัยและการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต แสดงดังตาราง 

 นิสิตระดับปริญญาตรีท าแบบประเมินทั้งหมด 21 คน              น   น น 11 คน และภาควิชาได้
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน จากแบบสรุปความพึงพอใจต่อการจัดการข้อเรียนมีเฉลี่ย 3.09 
[B.Ed.Phy_57_3.3_4]    

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
นิสิตร้องเรียนเรื่องอุปกรณ์ในห้องทดลองบางอย่าง
เสียหาย ไม่พร้อมใช้งาน คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย 

ฝ่ายจัดการเรียนการสอน ฝ่ายแผน และฝ่าย
ประเมินความเสี่ยงของภาควิชา ได้จัดท าแผนการ
บริหารงบประมาณในปรับปรุงอุปกรณ์ทดลอง 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ได้ท าการส ารวจผลที่เกิด

กับนิสิตเป็นดังนี้ 
1) อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร มีแนวโน้มลดลง  
2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
3) การประเมินความพึงพอใจของนิสิตมีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับ ดีมาก (ไม่มีการส ารวจในปีที่

ผ่านมา)  
4) การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตมีค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับ ดี (ไม่มีการส ารวจในปีที่ผ่านมา)  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557 (กองบริการ) 
B.Ed.Phy_57_3.3_2 สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาย้อนหลัง 3            
B.Ed.Phy_57_3.3_3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรผ่านระบบ e-survey 
B.Ed.Phy_57_3.3_4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.44 คะแนน  
 
 

ดีมาก 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า   
                         หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า   
                        หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3.33 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
                        ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คะแนน ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 2.48 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 คุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน   

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) ภายใต้การบริหารของภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มีหัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารก ากับดูแลและติดตามการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ตามที ่สกอ. ก าหนด 
 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าและเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาฟิสิกส์
หรือสัมพันธ์กันจ านวน 5 คน ท าหน้าที่การสอน วางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และ
ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 

ระบบการรับและการแต่งตั้งประจ าหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี)
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ มีระบบการรับตามขั้นตอนดังนี้  

1. หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์มีการวิเคราะห์อัตราก าลังของหลักสูตร และรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ 5 คน      

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาฟิสิกส์ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่ง
อาจารย์พร้อมทั้งก าหนด TOR ของต าแหน่งอาจารย์ [B.Ed.Phy_57_4.1_1] เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

3. ประกาศรับสมัครอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย หัวหน้า
ภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 

4. ภาควิชาร่วมกับหลักสูตรจัดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ได้รับค าแนะน าในด้านการ
จัดการเรียนการสอน พันธกิจหลักของอาจารย์ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และดา้นอ่ืนตามภารกิจ
ของภาควิชา และเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่ได้ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฐมนิเทศ
[B.Ed.Phy_57_4.1_2] นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้มีความเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/วัดผลประเมินผล ตลอดจน
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กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อีกทั้งยังท าให้
อาจารย์ใหม่ได้รู้จักกันและมีเครือข่ายกับอาจารย์ต่างคณะ [B.Ed.Phy_57_4.1_3]     

5. หลักสูตรด าเนินการเสนอแบบ สมอ.08 [B.Ed.Phy_57_4.1_4] เพ่ือเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (หรือเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ไปยังคณะวิทยาศาสตร์  ฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบต่อไป 

6. ภาควิชาเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพือ่ช่วยก ากับดูแลหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_4.1_5]   

 
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มีการทบทวน/ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

โดยด าเนินการเสนอแต่งตั้ง ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แทน อ.จารุภัทร ดิษรัฐ

กิจ ซึ่งลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้ด าเนินการเสนอแบบ สมอ.08 [B.Ed.Phy_57_4.1_6] ไปยังคณะ

วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนส่งให้

ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบตามล าดับขั้นตอนต่อไป  

 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ภาควิชาเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคอยก ากับการดูแลและบริหารหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_4.1_7]   
2.  จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผนการด าเนินการ ตลอดจนก าหนด

ภาระความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_4.1_8]   
3.  ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อภาควิชาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์ (action 
plan) [B.Ed.Phy_57_4.1_9]  

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5.  จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร [B.Ed.Phy_57_4.1_10] 

5.  จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสรุปผลและประเมินผลการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือหาข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรต่อไป [B.Ed.Phy_57_4.1_11] 
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ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
  

 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
สิ้นปีการศึกษา 

 
ภาควิชาฟิสิกส ์
 
 
ประธานและ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
ประธาน
หลักสูตร/ 
ฝ่ายแผน/ 
ฝ่ายการจัดการ
เรียนการสอน/
และภาควิชา
ฟิสิกส์ 

 
 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 
 
 

 
หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการ 
บริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
ผลการประเมิน
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

เสนอต่อภาควิชาฟิสิกส ์

ด าเนินการตามแผนงาน 

สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

ประธานวางแผนการบริหารและพฒันาอาจารย์  

ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 

วิเคราะห์
ผลและ
ปรับปรุง 

แผนอัตราก าลัง 
อัตราการคงอยู่  
การรับอาจารย์ใหม ่

ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

 การบรหิารจดัการด้านการเรียนการสอน 
      การประเมินผลการเรียนนสิิต  
      ดูแลแผนการเรียนของนิสิต 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ภาควิชาฟิสิกส์จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแผนปฏิบัติ
การ (action plan) ของภาควิชาฟิสิกส์  [B.Ed.Phy_57_4.1_12]   

2. ภาควิชาฟิสิกส์จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
[B.Ed.Phy_57_4.1_13]   

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง [B.Ed.Phy_57_4.1_14]   

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการทั้งโครงการภายใน
และภายนอก 

6. หลักสูตรสรุปรวบรวมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในปีการศึกษา 
2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนารายละเอียดดังนี้ [B.Ed.Phy_57_4.1_15]   
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ีเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี/สถานที่ 
1 ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า* นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 23-25 ต.ค. 2557 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 7th Asian 

Conference on High Pressure Research (ACHPR-

7)  

วันท่ี 16-18 มกราคม 
2558 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 

  โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญ
ประโยชน์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  

25 มีนาคม 2558 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

  โครงการส่งเสริมความเป็นครู  25 กรกฎาคม 2557 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

  โครงการภายใน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชา
ฟิสิกส์ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน  

27 สิงหาคม 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
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2 อ.ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน* โครงการการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส าหรับ

บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์  

5 สิงหาคม 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

  โครงการการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  

วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 
คณะวิทยาศาสตร์ 

  โครงการภายใน โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตทาง

วิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 

25 มีนาคม 2558 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

  โครงการภายใน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชา
ฟิสิกส์ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน  

27 สิงหาคม 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

3 อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา* โครงการการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส าหรับ
บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ 

5 สิงหาคม 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

  โครงการภายใน โครงการการพัฒนาปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมนิผลการเรียนรู้  

7 สิงหาคม 2557 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

4 ผศ.บัญชา ศิลป์สกุลสุข โครงการการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส าหรับ
บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ 

5 สิงหาคม 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

5 อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญ
ประโยชน์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  

25 มีนาคม 2558 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

  กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดย Professor Julian 
Poulter หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร 

19 พฤศจิกายน 2557 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรเพ่ือหาข้อมูลปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดีมากมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 [B.Ed.Phy_57_4.1_16] 
 - ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ 
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 [B.Ed.Phy_57_4.1_17] 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.1_1 TOR ของต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
B.Ed.Phy_57_4.1_2 สรุปผลประเมินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
B.Ed.Phy_57_4.1_3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.Phy_57_4.1_4 แบบ สมอ. 08 
B.Ed.Phy_57_4.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_6 แบบ สมอ. 08 (ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์) 
B.Ed.Phy_57_4.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ (ประธาน) 
B.Ed.Phy_57_4.1_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรการด าเนินงานของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_9 แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาฟิสิกส์ (action plan) 
B.Ed.Phy_57_4.1_10 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_12 แผนปฏิบัติการปฏิบัติการ (action plan) ประจ าปีของภาควิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_13 งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_14 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_4.1_15 สรุปการเข้าร่วมพัฒนาตนเองของคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_16 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (1) 
B.Ed.Phy_57_4.1_17 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.44 คุณภาพ ดีมาก  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.33 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 4.44 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น 
  คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

   
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ [B.Ed.Phy_57_4.2.1_1] 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น 
  คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ [B.Ed.Phy_57_4.2.2_1] 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
   

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า (ช้ินงาน) 2 2 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักสตูร) 
 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -  บทความวิจัยที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2 

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   
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ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 - ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 - หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 - งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 - ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 - งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Theoretical constraints 
on additional Higgs 
bosons in light of the 
126 GeV Higgs 

B. Grinstein, C.W. 
Murphy, D. 
Pirtskhalava, and  
P. Uttayarat 

Journal of High Energy 
Physics, 5 (2014) 83 

B.Ed.Phy_57_4.2.3_1 

2 Inflation from 
Minkowski space 

D. Pirtskhalava, L. 
Santoni, E. 
Trincherini and  
P. Uttayarat 

Journal of High Energy 
Physics, 12 (2014) 151 

B.Ed.Phy_57_4.2.3_2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 คุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ปฏิบัติหน้างานตลอดเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน และมี
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิและทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาไป
ศึกษาต่อ โดยมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2557 
มีความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อหลักสูตรเท่ากับ 4.71 โดยมีสัดส่วนจ านวนนิสิตต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่ากับ 29.2 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 2 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - -  4.71 

 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 -  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 [B.Ed.Phy_57_4.3_1] 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดีมากมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 [B.Ed.Phy_57_4.3_2] 
 - ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ 
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 [B.Ed.Phy_57_4.3_3] 
 

รายการ ค่า ผลการประเมิน (คะแนน) 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ย 4.69 

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร 
3. กระบวนการเรียนการสอน 

คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 

4.64 
4.83 
4.60 
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ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ย 4.73 

1. ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 

2. คุณภาพการบริหารหลักสูตร 

คะแนน 
คะแนน 

4.71 
4.75 

  
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ ดีมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 18 คน
[B.Ed.Phy_57_4.3_4] 
 

รายการ ค่า ผลการประเมิน (คะแนน) 
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ผู้สอนประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ย 4.26 

1. ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 

2. คุณภาพการบริหารหลักสูตร 

คะแนน 
คะแนน 

4.24 
4.29 

 
 
สัดส่วนจ านวนนิสิตต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5 ปี)  
ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558) 
 

รายการ 
จ านวน
นิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

สัดส่วนจ านวนนิสิตต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5 

21 คน 
27 คน 
28 คน 
33 คน 
37 คน 

5 คน  
 

29.2 

รวม 146 คน 5 คน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.3_1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ. .         (5ปี) 
B.Ed.Phy_57_4.3_2 แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.3_3 แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.3_4 แบบสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.5 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน   

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) พ.ศ. 2556 (มคอ.2) [B.Ed.Phy_57_5.1_1] เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐานวิชาชีพครูตาม

ประกาศของคุรุสภา หลักสูตรมีระบบการร่างหลักสูตรตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และด าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนผ่านระดับคณะ กรรมการ

ระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ. และคุรุสภา ตามล าดับ เพ่ืออนุมัติ/เห็นชอบ/

รับทราบ ในหลักสูตร 

 ส าหรับสาระของรายวิชา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ร่างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศ

ของครุสภา โดยหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต และโครงสร้าง

หลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) 

และหมวดวิชาเลือกเสรี 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ยังได้มีการติดตาม ก ากับดูแล และ

ประเมินผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.3-7) และมีกระบวนทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และนิสิต และยังเปิดโอกาศให้นิสิต

ได้ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและน าข้อมูลที่ได้ไปท าการปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป 

 

การออกแบบหลักสูตร 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา แบ่งเป็น 2 
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ [B.Ed.Phy_57_5.1_2] และ
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู [B.Ed.Phy_57_5.1_3] เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ สาระรายวิชา และโครงสร้างของหลักสูตร 
 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 
[B.Ed.Phy_57_5.1_4] ดังนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
   วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ 
   วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวม       ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาตามแผนของทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอก และวิชา
เลือกเสรี อย่างมีประสิทธิภาพ [B.Ed.Phy_57_5.1_5]   
 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณาค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาใน มคอ.1 ตลอดจนพิจารณาเพ่ิม
รายวิชาเอกเลือก [B.Ed.Phy_57_5.1_6] และร่วมกันพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) ของแต่ละรายวิชา [B.Ed.Phy_57_5.1_7] วิเคราะห์สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐาน
ของคุรุสภากับรายวิชา [B.Ed.Phy_57_5.1_8] 
 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์และการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลการจัดท า
หลักสูตร [B.Ed.Phy_57_5.1_9] 
 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอร่างหลักสูตรเพ่ือให้ความ

เห็นชอบและอนุมัตติามล าดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย [B.Ed.Phy_57_5.1_10] และส่งให้ สกอ.รับทราบ

หลักสูตร [B.Ed.Phy_57_5.1_11] และส่งใหส้ภาวิชาชีพ (คุรุสภา) รับรอง [B.Ed.Phy_57_5.1_12] 

    
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) พ.ศ. 2556 มีปรัชญาของหลักสูตร คือ ครู
ฟิสิกส์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งเป็นครู สามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมให้
เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งพัฒนาทักษะในการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21
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ของนิสิตให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและร่วมรับผิดชอบสังคม  เพ่ือผลิตบัณฑิตตามปรัชญา
จุดประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 6 ด้านได้แก่ คือ (1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรได้จัดกลุ่ม
วิชาตามสาระรายวิชาเป็น 4 กลุ่มตามโครงสร้างหลักสูตร  [B.Ed.Phy_57_5.1_13] ได้แก่ 
 1. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือมุ่งพัฒนานิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยและต่างประเทศ และพัฒนาทักษะในการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย  
   - กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   - กลุ่มศิลปศาสตร์ 
 2. กลุ่มวิชาชีพครู เพ่ือมุ่งพัฒนานิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   - กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ ตาม 9 มาตรฐานครุสภา 
   - กลุ่มวิชาชีพครูเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนตามความสนใจ 
   - กลุ่มรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ก าหนดเรียนชั้นปีที่3,4 
   - กลุ่มรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจริงยังโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
เป็นเวลา 1 ปี ในชั้นปีที่ 5  
 3. กลุ่มวิชาเอกและการสอนวิชาเอก เพ่ือมุ่งพัฒนานิสิตในด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ 
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี และ
ชีววิทยา) 
   - กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ กลศาสตร์ คลื่นและการสั่น ฟิสิกส์อุณหและฟิสิกส์สถิติ 
แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ฟิสิกส์ยุคใหม่ กลศาสตร์ควอนตัม วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ พลังงาน โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์) 
   - กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก (บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ และการ
สอนฟิสิกส์)   
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   - กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนตามความสนใจตามกลุ่มวิชาที่หลักสูตร
จัดให้ (ฟิสิกส์ทฤษฎี ฟิสิกส์ปฏิบัติการ ฟิสิกส์เชิงค านวณและฟิสิกส์เชิงตัวเลข การแผ่รังสีและพลังงานสูง 
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์สถานะของแข็งและวัสดุ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
หัวข้อพิเศษ และการสอนวิชาเอก) 
  4. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้นิสิตเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดและไม่เป็นวิชาบังคับ
ของหลักสูตร เปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนในกลุ่มวิชานอกคณะเพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการตามความ
สนใจเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออ่ืนๆ 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) (พ.ศ. 2556) 
B.Ed.Phy_57_5.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_5.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
B.Ed.Phy_57_5.1_4 โครงสร้างหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_5.1_5 แผนการศึกษา 
B.Ed.Phy_57_5.1_6 ค าอธิบายรายวิชา 
B.Ed.Phy_57_5.1_7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
B.Ed.Phy_57_5.1_8 สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากับรายวิชา 
B.Ed.Phy_57_5.1_9 ข้อมูลการจัดท าหลักสูตรจากข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
B.Ed.Phy_57_5.1_10 เอกสาร มคอ.2 ระบุการเห็นชอบหลักสูตร  

- สภาวิชาการเห็นชอบหลักสตูร วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2556  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร วันท่ี 8 มนีาคม พ.ศ. 2556   

B.Ed.Phy_57_5.1_11 หนังสือรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.    
- สกอ. รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2557 

B.Ed.Phy_57_5.1_12 หนังสือรับรองหลักสูตรจาก คุรสุภา   
- คุรุสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

B.Ed.Phy_57_5.1_13 สรุปสาระรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
และ สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากับรายวิชา 
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ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เมื่อครบรอบ
ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดภาคการ
เรียน 
 
หลังปิดภาค
การศึกษา 
 
 

 
ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
 
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
ภาควิชาฟิสิกส์/
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

 
หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการ 
 
โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง 
 
รายงานวิพากษ์
หลักสูตร 
 
หนังสือเห็นชอบ/
อนุมัติ/รับทราบ 
หลักสูตร 
 
มคอ.2 
 

ประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี 
 
 
 

 

เสนอหลักสูตรปรับปรุงตามขั้นตอนมหาวิทยาลัย 
เห็นชอบ/อนุมัติ/รับทราบ หลักสูตรปรับปรุง  

 

 
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) 
- มาตรฐานวิชาชีพครู (คุรุสภา) 

 

เสนอร่างหลักสตูรปรับปรุง 

วิเคราะห์และออกแบบหลักสตูร 
(โครงสรา้งและสาระรายวิชา) 

วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

เปิดหลักสูตรปรับปรุงและบริหารตามเกณฑ์ สกอ. 

 

กรรมการพัฒนาหลักสตูร วิเคราะห ์
- โครงสร้าง แผนการศกึษา มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
- สาระรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชามาตรฐานผลการเรียนรู ้
(curriculum mapping) 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุง 

เห็นชอบ/อนุมัติ/รับทราบ  
- คณะกรรมการประจ าคณะ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- สภาวิชาการ 
- สภามหาวิทยาลัย 
- สกอ. 
- คุรุสภา 
- ก.พ. และ ก.ค.ศ. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน    

การก าหนดผู้สอน  

1. ภาควิ ช า ฟิสิ กส์ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดการ เ รี ยนการสอน ระดับภาควิ ช า  
[B.Ed.Phy_57_5.2_1] 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งรายวิชาที่จะเปิดตามแผนการศึกษาไปยังภาควิชาและ
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา [B.Ed.Phy_57_5.2_2]    

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาคพิจารณาจัดท าร่างรายวิชาที่จะเปิดตาม
แผนการศึกษาของนิสิต  

4. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชาจัดส่งร่างรายวิชาที่จะเปิดตาม
แผนการศึกษาให้คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์เลือกรายวิชาที่สนใจสอนตามความรู้ ความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์แต่ละท่าน  

5. ภาควิชาฟิสิกส์ประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณาภาระงานสอนของคณาจารย์และก าหนด
ผู้สอนตามรายวิชา/ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เสนอจากหลักสูตร  

6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และส่งข้อมูลมาไปยังหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านให้รับทราบ [B.Ed.Phy_57_5.2_3]  

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมรายชื่ออาจารย์ /    รย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน
หลักสูตร   
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอน 

1.  ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบการจัดท า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) [B.Ed.Phy_57_5.2_4]   

2. หลักสูตรร่วมกับภาควิชาก าหนดวันส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย [B.Ed.Phy_57_5.2_5(1), B.Ed.Phy_57_5.2_5(2)]    
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 และส่งมายังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน  
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4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบและรวบรวม มคอ.3/มคอ.4 ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องก่อนน าข้อมูลเผยแพร่กับนิสิต  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 แก่นิสิตผ่านทางเวปไซด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ [B.Ed.Phy_57_5.2_6] 

6.  หลังจากหมดก าหนดเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อคณะ
วิทยาศาสตร์เพ่ือด าเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นต่อไป  

7.  ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003) ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาผ่าน
ระบบ supreme ของมหาวิทยาลัย [B.Ed.Phy_57_5.2_7(1), B.Ed.Phy_57_5.2_7(2)]  

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) พ. . 2556 ได้มีระบบกลไก
ของหลักสูตรเพ่ือจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) และหลักสูตรเริ่มรับนิสิตเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2556 โดยภาคการศึกษา 1/2557 มีรายวิชาทั้งสิ้น 16 วิชา และในปีการศึกษา 2/2557 มี
รายวิชาทั้งสิ้น 16 วิชา หลักสูตรได้ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 จนครบจ านวน 32 วิชา และได้น า
เผยแพร่ยังเวปไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย    
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 54 
 

ระบบการก าหนดผู้สอนและการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
30 วัน 
 
หลังปิดภาค
เรียน 
 

 
ภาควิชาฟิสิกส ์
 
 
 
หลักสูตร/คณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
คณะกรรมการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
ภาควิชาฟิสิกส ์
 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
ร่างรายวิชาตามแผนการ
ศึกษา  
 
 
 
ร่างรายวิชา 
และผู้สอน 
 
 
รายงานการประชุม
ภาควิชา 
 
 
บันทึกการส่งมคอ.3/มคอ.
4 และเวปไซด์ 
 
 
สรุปการประเมิน ปค.003/
ปค.004 

ก าหนดให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 
ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรยีนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล  

สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรยีน 
 (ปค.003/ปค.004) และรายงานในการประเมินหลักสตูร  

 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ผู้สอน/รายวิชาให้ทันสมัย 

ในปีการศึกษาต่อไป  

หลักสตูร/ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรส่งแผนการเรียน/             
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการส่งรายวิชาให้คณาจารย์แสดงความประสงคส์อนใน
รายวิชา/  ค    จัดการประชุมภาระงานสอน 

เสนอร่างภาระงานสอนต่อท่ีประชุมภาควิชาและคณาจารย ์
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การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) ได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี ทั้งการฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ผ่านรายวิชา PY185, 
PY186, PY385, PY343, PYE491 และ PYE 492 และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูผ่านรายวิชา ED 391,   
ED 491, ED 591และ ED 592 [B.Ed.Phy_57_5.2_8] 

 
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร กศ.บ. (ฟิสิกส์) มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม ดังนี้ 

1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
 นิสิตในหลักสูตรได้น ากระบวนการวิจัยที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยใน

รายวิชา SCI 423 และ SCI 424 โครงวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 [B.Ed.Phy_57_5.2_9]  อย่างมีระบบและ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากศึกษาปัญหา การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นิสิตสนใจ 
น าเสนอโครงร่างงานวิจัย ท าการทดลองเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ท าการทดลอง แก้ปัญหา วิเคราะห์และประมวลผล อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย แล้วน าเสนองานวิจัย
แบบบรรยายและโปสเตอร์ในโครงการน าเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ [B.Ed.Phy_57_5.2_10]   
ซึ่งการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตดังกล่าวเป็นการการบูรณาการงานวิจัยและการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตในหลักสูตร  

2) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ  
หลักสูตร กศ.บ. (ฟิสิกส์) ได้จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

โ ดย ให้ นิ สิ ต ใ นหลั ก สู ต ร  เ ข้ า ร่ ว ม โค ร ง ฟิ สิ ก ส์ สั ญจรครั้ ง ที่  12 ซึ่ ง จั ด โ ดยภ าควิ ช า ฟิ สิ ก ส์ 
[B.Ed.Phy_57_5.2_11] ซึ่งลักษณะของโครงการเป็นการให้นิสิตในหลักสูตรได้ไปให้ความรู้ของ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์แก่นักเรียนในโรงเรียน ผ่านทางกิจกรรมการทดลองหรือการเล่นเกมต่าง ๆ  ในการนี้นิสิต
ในหลักสูตรได้บูรณาการความรู้ทั้งทางด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูที่ได้เรียนมาไปใช้ในการบริการวิชาการ
แก่สังคม  นอกจากนี้นิสิตในหลักสูตรได้มีการบูรณาการประสบการณ์และความรู้จากการให้บริการ
วิ ช า ก า ร ม า ใ ช้ เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ร า ย วิ ช า  PYE481บู ร ณ า ก า ร วิ ธี วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู ฟิ สิ ก ส์ 
[B.Ed.Phy_57_5.2_12] จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวท าให้นิสิตในหลักสูตรได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารและการแสดงออกในที่สาธารณะ อันเป็นทักษะส าคัญต่อวิชาชีพครู 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.2_1 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
B.Ed.Phy_57_5.2_2 แผนการเรียนของนิสิตทุกชั้นปี 
B.Ed.Phy_57_5.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ วาระการพิจารณาตารางสอน 
B.Ed.Phy_57_5.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Phy_57_5.2_5(1) รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 7/2557 วาระ 1.1 
B.Ed.Phy_57_5.2_5(1) ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_6 มคอ.3/มคอ.4 ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_7(1) ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_7(1) ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_8 มคอ.3/มคอ.4 รายวิชารายวิชาปฏิบัติการ 
B.Ed.Phy_57_5.2_9 มคอ.3 รายวิชา SCI423 และ SCI424 
B.Ed.Phy_57_5.2_10 โครงการน าเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_11 โครงการฟิสิกส์สัญจร 
B.Ed.Phy_57_5.2_12 มคอ.3 รายวิชา PYE481 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 57 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การ

ประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา ตามท่ีก าหนดใน มคอ. 2  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ [B.Ed.Phy_57_5.3_1] 
4. ภาควิชาน าผลการตัดสินผลการเรียนเสนอต่อที่ประชุมประจ าคณะเพ่ือเห็นชอบผลการ

เรียน 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการเรียนผ่านระบบ supreme และเสนอคณบดี

อนุมัติ และส่งกองบริการการศึกษาต่อไป 
6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ได้แก่ (1)พิจารณาตัดเกรดผ่านระบบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโดยภาควิชา
ฟิสิกส์  (2)อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาผ่านมคอ .5 
(3)คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 
(4)ห ลั ก สู ต ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นิ สิ ต ป ร ะ เ มิ น ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ผ่ า น ร ะ บ บ  e-survey 
[B.Ed.Phy_57_5.3_2] 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 
2. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และน าเข้าตัดสินผลการเรียนโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโดยภาควิชาฟิสิกส์ [B.Ed.Phy_57_5.3_1] 
3. ภาควิชาน าผลตัดสินผลการเรียนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าที่

ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และให้ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และคณบดีลงนามต่อไป 

4. หลักสูตรน าข้อมูลการตัดสินผลการเรียนมาจัดท า มคอ.7 
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การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกติดตามและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแล มคอ.5/มคอ.6 

[B.Ed.Phy_57_5.3_3]  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัด มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรอาศัยผล

การประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน (ปค.003) และส่งให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา   

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
และเผยแพร่ทางเวปไซด์คณะวิทยาศาสตร์ [B.Ed.Phy_57_5.3_4]  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการประชุมติดตาม [B.Ed.Phy_57_5.3_5] และสรุปผลการ
ด าเนินการ มคอ.5/มคอ.6 [B.Ed.Phy_57_5.3_6]   

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร 
[B.Ed.Phy_57_5.3_7]   

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจาก มคอ.7 เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป และพิจารณาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_1 รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ วาระตัดเกรด 
B.Ed.Phy_57_5.3_2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
B.Ed.Phy_57_5.3_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระแผนการด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_4 มคอ.5/ ค .6 
B.Ed.Phy_57_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_7 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4    ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

หลักสูตรจัดให้มีการประชุมวางแผน 
ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน
และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
มากกว่าร้อยละ 80 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_1  
รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มคอ.2 สกอ. รับทราบหลักสูตร เมื่อ

วันที่  17 เมษายน 2557 คุรุสภา

อนุมัติมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2557 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_2  
เล่ม มคอ.2  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 

จ านวน 32 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_3  
รายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3  
ทุกรายวิชา 
(32รายวิชา) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.5 

จ านวน 32 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_4  
รายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.5  
ทุกรายวิชา 
(32รายวิชา) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.7 

ภายใน 60 วัน 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_5   
มคอ.7 (2557)  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

หลักสูตรได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษามากกว่าร้อยละ 25 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_6 
ผลการทวนสอบใน 
มคอ.7 (2557) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ี

หลักสูตรได้ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลการ

เรียนจากรายงาน มคอ.7 2556 

B.Ed.Phy_57_5.4_7 
รายงานการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

แล้ว () เรียนการสอนใน  
มคอ. 7 (2557)   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_8 
แบบสรุปผลการ
ประเมินการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์
ใหม ่

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_9  
รายงานสรุปการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพของ
อาจารย์ประจ า 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชพี 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_10 

รายงานสรุปการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

- นิสิตที่ใช้หลักสตูรนี้อยู่
ในช้ันปีท่ี 2 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- นิสิตที่ใช้หลักสตูรนี้อยู่
ในช้ันปีท่ี 2 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2556 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   
 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรส ารวจสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
[B.Ed.Phys_57_6.1_1] ดังนี้ 

จ านวนห้องบรรยาย (Lecture)  8 ห้อง 
จ านวนห้องปฏิบัติการ (Laboratory)  9 ห้อง 

  จ านวนห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
  จ านวนห้องปฏิบัติการณ์ขั้นสูง 3 ห้อง 
  จ านวนห้องพักนิสิต 1 ห้อง 
  ห้องสมุดใช้ของส านักหอสมุดกลาง 
  แหล่ งการ เรี ยนรู้ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ผ่ านระบบ อิน เตอร์ เน็ ตของมหาวิทยาลั ย 
[B.Ed.Phys_57_6.1_1] 
  ระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส านักหอสมุดกลาง [B.Ed.Phys_57_6.1_1] 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ปริมาณ คุณภาพพร้อมใช้งาน 
เสนอต่อภาควิชา เพื่อปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
[B.Sc.Phys_57_6.1_2] 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมและวิ เคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์ 
[B.Sc.Phys_57_6.1_3] 
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5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินจากข้อ 4 เสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 1. เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบประเมิน ปค. 004 [B.Sc.Phys_57_6.1_4] 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินจากข้อ 2 เสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

  
 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ท าประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนิสิตประเมินจ านวน 8 คน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.5 คะแนน 
และมีอาจารย์ประเมินจ านวน 11 คน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.04 [B.Sc.Phys_57_6.1_3] และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมผลประเมินและหาทางปรับปรุงและเสนอต่อภาควิชาต่อไป 
 หลักสูตรยังได้ให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรายวิชาของภาควิชาฟิสิกส์ (ปค.004) ผ่านทาง
ระบบ supreme คะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษา 1/2557 เท่ากับ 4.44 และ คะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษา 
1/2557 เท่ากับ 4.44 [B.Sc.Phys_57_6.1_4] 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phys_57_6.1_1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Ed.Phys_57_6.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Ed.Phys_57_6.1_3 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของนิสิตและอาจารย์ 
B.Ed.Phys_57_6.1_4 ผลสรุปการประเมิน ปค.004   

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส ์(5ป)ี หน้า 63 
 

ระบบการด าเนินงานเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 

 
 

 
มหาวิทยาลยั/
ภาควิชา
ก าหนด 

 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร/ภาควิชา 
 
 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร/ภาควิชา 
 
 
 
ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
/ภาควิชา 
 
ภาควิชา 
 
 

 
แบบส ารวจความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้  
 
รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร/รายงานการ
ประชุมภาควิชา  
 
 
ค าขอตั้งงบประมาณประจ าป ี
 
 
รายงานการประชุมการติดตาม
งบฯ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.48 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.50 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.65 ปานกลาง 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ 
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน ผ่าน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.49 

2.1,2.2 
4.49 ดีมาก 

3 3 
1.67 

3.1,3.2,3.3 
- - 1.67 น้อย 

4 3 
2.48 

4.1,4.2,4.3 
- - 2.48 ปานกลาง 

5 4 
1.00 
5.1 

3.00 
5.2,5.3,5.4 

- 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 
3.00 
6.1 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 34.42  

ผลการประเมิน 1.92 3.00 4.49 2.65 ปานกลาง 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมและจุดอ่อนและแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
จุดแข็ง  โดยแยกตามองค์ประกอบคุณภาพดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ภาวะการได้งานท าของนิสิตในหลักสูตรภายใน1ปีที่
สูง (ร้อยละ95) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก (4.23 คะแนน) 

ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างผลงานที่มีคุณภาพสามารถน าเสนอใน
ระดับชาติได้ และเป็นที่ต้องการของสังคม 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานิสิต 2 

              น น             น         
        ค           ค           น    น 
และ  ค     พัฒนาศักยภาพนิสิต 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาเสนอ
ต่อภาควิชาฟิสิกส์ให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมนิสิต
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม 

  
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล คือ อาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาการ และ แบบติดตามผลการเรียน
ของหลักสูตร 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. อัตราการคงอยู่ของนิสิตลดลง 1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนฟิสิกส์ ตลอดเชิญศิษย์

เก่าท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และสนับสนุนทุนการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์ เผยแพร่
งานวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์ 
เผยแพร่งานวิจัยให้มากข้ึน  

 
องค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น

หลักสูตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์ร่วมผลิตบัณฑิต 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอนจะท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

2. นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์    

ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์นิเทศก์ติดตามการฝึก
ประสบการณ์การสอนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของนิสิต 
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- โดยมีการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีการนิเทศจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ทาง
การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ
อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน  
- นิสิตมีประสบการณ์การฝึกปฎิบัติการสอน 2 
โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
รับรองมาตราฐานจาก สมศ.  
- และการท าวิจัยในชั้นเรียนขณะปฏิบัติการ
สอน 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนและมีการติดตามแก้ไข
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1. ควรประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขทุกๆ ปี 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติยังมีประสิทธิภาพไม่ดี

ต่อการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้

ทันสมัยและมีอุปกรณ์พร้อมใช้ 
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Common DataSet 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 42 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 20 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 84.57 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 45.45 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 38 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 42 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 95 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 

4.75 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น

ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 

(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

องค์ประกอบที่ 1                  

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Phy_57_1.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
B.Ed.Phy_57_1.1_3 เอกสารการรับทราบหลักสูตร (มคอ.2) จาก สกอ.  
B.Ed.Phy_57_1.1_4 หนังสือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากครุสภา 
B.Ed.Phy_57_1.1_5 รายงานประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และสรุปผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_1.1_6 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ สกอ. รับทราบ 
B.Ed.Phy_57_1.1_7 มคอ.3 (1/2557, 2/2557) 
B.Ed.Phy_57_1.1_8 มคอ.5 (1/2557, 2/2557) 
B.Ed.Phy_57_1.1_9 มคอ.7 (2557) 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1    

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี 2556 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phys_57_3.1_1 แผ่นพับและเวปไซดป์ระชาสัมพันธ์หลักสูตร  
B.Ed.Phys_57_3.1_2 แผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 
B.Ed.Phys_57_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รบัตรง)

ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)  

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

B.Ed.Phys_57_3.1_5 โครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.Phys_57_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 

(Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phys_57_3.1_8 สรุปยอดจ านวนนิสิตปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัย 
B.Ed.Phys_57_3.1_9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่องครักษ์และกิจกรรมค่าย

เสริมสร้างอัตลักษณ์ 
B.Ed.Phys_57_3.1_10 โครงการพัฒนาทักษะ/ส่งเสริมความเป็นครู 
B.Ed.Phys_57_3.1_11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
B.Ed.Phy_57_3.1_12 โครงการปฐมนิสิตใหมภ่าควิชาฟิสิกส์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_3.2_1 ระบบ supreme 
B.Ed.Phy_57_3.2_2 ระบบการติดตามของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_3.2_3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_3.2_4 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_3.2_5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
B.Ed.Phy_57_3.2_6 กิจกรรมตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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B.Ed.Phy_57_3.2_7 แผนการศึกษาของนิสิต 
B.Ed.Phy_57_3.2_8 มคอ.5 (ปีการศึกษา 2557) 
B.Ed.Phy_57_3.2_9 มคอ.7 (ปีการศึกษา 2557) 
B.Ed.Phy_57_3.2_10 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_11 รายงานการประชุมเก่ียวกับการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Phy_57_3.2_13 แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (action plan) 
B.Ed.Phy_57_3.2_14 โครงการส่งเสริมความเป็นครูฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_3.2_15 โครงการฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์ 
B.Ed.Phy_57_3.2_16 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 
B.Ed.Phy_57_3.2_17 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
B.Ed.Phy_57_3.2_18 โครงการฟิสิกส์สัญจร 
B.Ed.Phy_57_3.2_19 โครงการพัฒนาน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2557 
B.Ed.Phy_57_3.2_20 โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและศักยภาพนิสิตทางวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_3.2_21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
B.Ed.Phy_57_3.2_22 โครงการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557 (กองบริการ) 
B.Ed.Phy_57_3.3_2 สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาย้อนหลัง 3            
B.Ed.Phy_57_3.3_3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรผ่านระบบ e-survey 
B.Ed.Phy_57_3.3_4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.1_1 TOR ของต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
B.Ed.Phy_57_4.1_2 สรุปผลประเมินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
B.Ed.Phy_57_4.1_3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.Phy_57_4.1_4 แบบ สมอ. 08 
B.Ed.Phy_57_4.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_6 แบบ สมอ. 08 (ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์) 
B.Ed.Phy_57_4.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ (ประธาน) 
B.Ed.Phy_57_4.1_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรการด าเนินงานของหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_9 แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาฟิสิกส์ (action plan) 
B.Ed.Phy_57_4.1_10 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_12 แผนปฏิบัติการปฏิบัติการ (action plan) ประจ าปีของภาควิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_13 งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.1_14 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการ 
B.Ed.Phy_57_4.1_15 สรุปการเข้าร่วมพัฒนาตนเองของคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_4.1_16 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (1) 
B.Ed.Phy_57_4.1_17 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Theoretical constraints 
on additional Higgs 
bosons in light of the 
126 GeV Higgs 

B. Grinstein, C.W. 
Murphy, D. 
Pirtskhalava, and  
P. Uttayarat 

Journal of High Energy 
Physics, 5 (2014) 83 

B.Ed.Phy_57_4.2.3_1 

2 Inflation from 
Minkowski space 

D. Pirtskhalava, L. 
Santoni, E. 
Trincherini and  
P. Uttayarat 

Journal of High Energy 
Physics, 12 (2014) 151 

B.Ed.Phy_57_4.2.3_2 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_4.3_1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ. .         (5ปี) 
B.Ed.Phy_57_4.3_2 แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.3_3 แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_4.3_4 แบบสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) (พ.ศ. 2556) 
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B.Ed.Phy_57_5.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
B.Ed.Phy_57_5.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
B.Ed.Phy_57_5.1_4 โครงสร้างหลักสูตร 
B.Ed.Phy_57_5.1_5 แผนการศึกษา 
B.Ed.Phy_57_5.1_6 ค าอธิบายรายวิชา 
B.Ed.Phy_57_5.1_7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
B.Ed.Phy_57_5.1_8 สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากับรายวิชา 
B.Ed.Phy_57_5.1_9 ข้อมูลการจัดท าหลักสูตรจากข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
B.Ed.Phy_57_5.1_10 เอกสาร มคอ.2 ระบุการเห็นชอบหลักสูตร  

- สภาวิชาการเห็นชอบหลักสตูร วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2556  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร วันท่ี 8 มนีาคม พ.ศ. 2556   

B.Ed.Phy_57_5.1_11 หนังสือรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.    
- สกอ. รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2557 

B.Ed.Phy_57_5.1_12 หนังสือรับรองหลักสูตรจาก คุรสุภา   
- คุรุสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

B.Ed.Phy_57_5.1_13 สรุปสาระรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
และ สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากับรายวิชา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.2_1 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
B.Ed.Phy_57_5.2_2 แผนการเรียนของนิสิตทุกชั้นปี 
B.Ed.Phy_57_5.2_3 รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ วาระการพิจารณาตารางสอน 
B.Ed.Phy_57_5.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Phy_57_5.2_5(1) รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 7/2557 วาระ 1.1 
B.Ed.Phy_57_5.2_5(1) ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_6 มคอ.3/มคอ.4 ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_7(1) ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_7(1) ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_8 มคอ.3/มคอ.4 รายวิชารายวิชาปฏิบัติการ 
B.Ed.Phy_57_5.2_9 มคอ.3 รายวิชา SCI423 และ SCI424 
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B.Ed.Phy_57_5.2_10 โครงการน าเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2557 
B.Ed.Phy_57_5.2_11 โครงการฟิสิกส์สัญจร 
B.Ed.Phy_57_5.2_12 มคอ.3 รายวิชา PYE481 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_1 รายงานการประชุมภาควิชาฟิสิกส์ วาระตัดเกรด 
B.Ed.Phy_57_5.3_2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
B.Ed.Phy_57_5.3_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระแผนการด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_4 มคอ.5/ ค .6 
B.Ed.Phy_57_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วาระสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
B.Ed.Phy_57_5.3_7 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

หลักสูตรจัดให้มีการประชุมวางแผน 
ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน
และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
มากกว่าร้อยละ 80 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_1  
รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มคอ.2 สกอ. รับทราบหลักสูตร เมื่อ

วันที่  17 เมษายน 2557 คุรุสภา

อนุมัติมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2557 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_2  
เล่ม มคอ.2  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 

จ านวน 32 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
B.Ed.Phy_57_5.4_3  
รายละเอียดของ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

() รายวิชา มคอ.3  
ทุกรายวิชา 
(32รายวิชา) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.5 

จ านวน 32 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_4  
รายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.5  
ทุกรายวิชา 
(32รายวิชา) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ.7 

ภายใน 60 วัน 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_5   
มคอ.7 (2557)  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

หลักสูตรได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษามากกว่าร้อยละ 25 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_6 
ผลการทวนสอบใน 
มคอ.7 (2557) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ี
แล้ว 

หลักสูตรได้ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลการ

เรียนจากรายงาน มคอ.7 2556 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_7 
รายงานการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนใน  
มคอ. 7 (2557)   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_8 
แบบสรุปผลการ
ประเมินการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์
ใหม ่

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_9  
รายงานสรุปการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพของ
อาจารย์ประจ า 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชพี 

() 

B.Ed.Phy_57_5.4_10 

รายงานสรุปการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพของ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

บุคลากรสายสนับสนุน 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

- นิสิตที่ใช้หลักสตูรนี้อยู่
ในช้ันปีท่ี 2 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- นิสิตที่ใช้หลักสตูรนี้อยู่
ในช้ันปีท่ี 2 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2556 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Phys_57_6.1_1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Ed.Phys_57_6.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Ed.Phys_57_6.1_3 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของนิสิตและอาจารย์ 
B.Ed.Phys_57_6.1_4 ผลสรุปการประเมิน ปค.004   
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