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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.21 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 2, 4 และ 5) มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6 )  
 
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 3.43 ดี  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.21 ด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 หลักสูตรขอเริ่มจากปัญหาในการจัดท าเล่มการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัก่อนคือ 
 1. เนื่องจากคู่มือการประกันฯประกาศใช้ในช่วงเดือนเม.ย.2558 ซึ่งใกล้กับการปิดการเรียนการ
สอนของปีการศึกษา 2557 ท าให้หลักสูตรและภาควิชามีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมการสร้างระบบ 
PDCA ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้ประเมินได้ครบทั้งหมด ประกอบกับเป็นคู่มือการประเมินระดับหลักสูตรที่
ประกาศใช้เป็นปีแรก ท าให้การเตรียมหลักฐานและเอกสารไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คู่มือก าหนด  
 2. พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจ าคืองานผลิตบัณฑิต และงานวิจัย และมีพันธ
กิจรองคือการบริการวิชาการ แต่ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มีคู่มือออกมาช้าหรือเกือบจะสิ้นภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 ท าให้อาจารย์ประจ าต้องเป็นผู้ด าเนินงาน และสร้างระบบการท างานของหลักสูตร
และภาควิชาให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภาพ รวมถึงการเตรียมเอกสาร หลักฐานจ านวนมาก ส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากร เวลา และบุคลากร รวมถึงลดประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าที่มีศักยภาพผลิตผลงานระดับนานาชาติ ท าให้อาจารย์ประจ าและนิสิตเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเองทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ระด้บอาเซียน 
 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะเร่งด่วน ดังนี้ 
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 1.ควรมีความชัดเจน ว่าจะใช้วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบใดและ
ควรออกคู่มือ มาตั้งแต่เริ่มในแต่ละปีการศึกษา 

 2.คณะและมหาวิทยาลัยควรจัดท าจัดท าและเตรียมเอกสารของตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เช่น ตัวบ่งชี้ด้านการรับนิสิต ตัวบ่งชี้การส่งเสริมนิสิต ระบบการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งชี้ส่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ แต่หลักสูตรและภาควิชา ไม่ได้เป็น
ผู้ด าเนินการบริหารจัดการและการจัดเตรียมงบประมาณของสิ่งเหล่านี้เอง 
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ค าน า 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เป็น 1 ใน 6 หลักสูตรในภาควิชาฟิสกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ประจ าในภาควิชาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 25 
คน  มีบุคลากรสายสนับสนุน 9 คน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในวิทยาเขตประสานมิตรและวิทยาเขต
องครักษ์ (ในหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) กศ.บ (ฟิสิกส์) กศ.ม. (ฟิสิกส์) วท.ม.(วัสดุศาสตร์) วท.ม. (ฟิสิกส์) 
และ ปร.ด.(ฟิสิกส์) และวิชาบริการ) ส่วนงานวิจัย อาจารย์ประจ าได้ผลิตงานวิจัยทั้งทางฟิสิกส์ทฤษฎี 
ฟิสิกส์การทดลอง และงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์ โดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ส่วน
งานบริการวิชา ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับโรงเรียนและ
ชุมชุมในจังหวัดเป้าหมาย(จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุร๊) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์(มคอ.2) ได้มีการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่มีความหลากหลายและทันกับ
ยุคสมัยเพื่อผู้เรียนได้มพีร้อมทางวิชาการก่อนจบการศึกษา  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบดูแลนิสิต ตั้งแต่
ระบบการรับนิสิตใหม่ การพัฒนานิสิตทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา 
เช่น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
โครงการต่างๆทั้งทางวิชาการและทางกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านนิสิต  

 ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร ภาควิชา และคณะวิทยาศาสตร์ มีระบบดูแลและพัฒนา
อาจารย์ประจ า เช่น การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การส่งเสริมขอทุนวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย 

 ด้านงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ภาควิชาและอาจาย์ประจ าหลักสูตรมี
การประชุมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ การก าหนดผู้สอนที่เหมาะสม 
การจัดปฏิทินการติดตามและพิจารณา มอค.3 มคอ.5 และ มคอ.7 การวิเคราะห์การประเมินผลการเรียน
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการจัดหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 

 ส่วนด้านส่งสนับสนุนการเรียน ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ มีส่วนส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ จัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ส่งสนับสนุนการเรียนด้านต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธภาพ ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกแห่งชาติ 

............................................................ 
ประธานหลักสูตร................................................................... 

วันที่......................................... 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100966 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
สังเคราะห์วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางฟิสิกส์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหรือขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิฃาการต่อ
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 3. ผลิตบัณฑิตที่ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ด้าน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถในการสงัเคราะห์ประเด็น ปัญหาทางฟิสิกส์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2. เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพฒันาตนเองได้อย่างยั่งยืนท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ดีท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
4. มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชน 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางศิริกุล รัตนธรรมพันธ์ นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์  
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ นายอิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์  
นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล  
นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ  
นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 *นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
2 *นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
3 *นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล อาจารย์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
4 นายอิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์ อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
5 นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์ อาจารย์ Ph.D. Physics  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตาม มคอ.7) 
 

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

วท.บ. ฟิสิกส์ 62 คน 44 คน 46 คน 34 คน 0 คน 186 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์      มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5   คน ดังนี้ 

1. * นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล 

2. * นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ 

3. * นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 

4. นายอิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์ 
5. นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์ 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

1.B.Sc.Phys_57_1.1_1 
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ปี 2555  
2. B.Sc.Phys_57_1.1_2 
สมอ.8 การเปลี่ยนอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน   2   คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน   3    คน  

อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรง
กับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกคน 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

1.B.Sc.Phys_57_1.1_1 
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ปี 2555  
2. B.Sc.Phys_57_1.1_3 ใบ
ปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์ที่เพ่ิง
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 

11.ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากรอบการปรับปรุงคือ 4  ปี ซึ่งจะครบรอบ
ในปีการศึกษา 2558 

1 . มคอ .2  ที่ ป รั บปรุ ง เมื่ อปี
การศึกษา54 และใช้แรกรับ
นิสิต เมื่อปีการศึกษา55 

12.การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1.B.Sc.Phys_57_1.1_4 
ตารางสรุปผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์      “ผ่าน” ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
  B.Sc.Phys_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
  B.Sc.Phys_57_1.1_2 สมอ. 08 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_1.1_3 ส าเนาใบปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2557 
B.Sc.Phys_57_1.1_4 ตารางสรุปผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.29 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.86 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 3.64 ดี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานได้ผลลัพธ์เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ให้คะแนนการ
ประเมินตนเอง เท่ากับ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดย
การแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 รวม 51 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 11  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
21.57 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (47.20 /11) 
[B.Sc.Phys_57_2.1_1] 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
47.20 11 4.29 4.29 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 51 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 11 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.58 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.18 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.25 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.29 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.15 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 21.57 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  B.Sc.Phys_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2.86 มีคุณภาพ ปานกลาง 

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 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  จ านวน 51 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35  ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 24 
คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีจ านวน 9  คน 
และผู้ที่ยังไม่ได้ท างานและศึกษาต่อมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ซ่ึงเท่ากับ 2.86 คะแนน 
[B.Sc.Phys_57_2.2_1] 
 
 
 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                         จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
24 42 ร้อยละ 57.14 3.64 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 51 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 42 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 24 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ า

อยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 9 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 82.35 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556  
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   
 

แผนภาพที่1 ระบบการรับนิสิต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมระบบการรับนิสิต 

สอบตรงโดยมหาวิทยาลยั ภาควิชาส่ง
เกณฑ์คะแนนและจ านวนรับ  

การรับด้วยระบบ Admission โดยมหาวิทยาลยั 
ภาควิชาส่งเกณฑ์คะแนนและจ านวนรับ 

ข้อมูลจ านวนรับจาก มคอ.2 ข้อมูล
เกณฑ์และการรับจากปีการศึกษา57 

นิสิตใหม่เข้าสู่กระบวนการและท ากิจการพัฒนาด้านต่างๆ  

น าข้อมูลมาปรับจ านวนรับและเกณฑ์เพือ่การรับ 
Admission 

ผลสรุปโครงการและกิจกรรมเป็นข้อมูลในการ
ปรับเกณฑ์และจ านวนเรียกสัมภาษณ์ในปี
การศึกษาต่อไป 

โครงการจัดโดยมหาวิทยาลัย 

โครงการจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการจัดโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
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ระบบการรับนิสิตของภาควิชาเป็นไปตามแผนภาพที่ 1 โดยภาควิชามีการรับนิสิต 2 วิธี ได้แก่ 
1.การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง  
จากการประเมินผลการรับนิสิตสอบตรงของปีการศึกษา 2556 ภาควิชาได้ปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการโดยมีการเรียกจ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์มาสัมภาษณ์เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้จ านวน
นิสิตสอดคล้องตามแผนการรับใน มคอ.2 [B.Sc.Phys_57_3.1_1, B.Sc.Phys_57_3.1_3, 
B.Sc.Phys_57_3.1_6] 

2.การรับผ่านระบบ Admission กลางของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ภาควิชาได้น าข้อมูลการรายงานตัวของนิสิตจากการรับตรงมาปรับจ านวนเรียกเข้าสัมภาษณ์ 

Admission เพ่ือให้จ านวนนิสิตสอดคล้องตามแผนการรับใน มคอ.2 [B.Sc.Phys_57_3.1_2, 
B.Sc.Phys_57_3.1_3, B.Sc.Phys_57_3.1_4, B.Sc.Phys_57_3.1_5] 

 
 เมื่อนิสิตรายงานตัวและเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย, คณะ และ ภาควิชา มีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา ตามโครงการ เช่น 

1.โครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย [B.Sc.Phys_57_3.1_7] 
2.โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 
3.โครงการปฐมนิเทศภาควิชา [B.Sc.Phys_57_3.1_8] 
4.กิจกรรมสอนเสริมความรู้ส าหรับวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับภาควิชา  

เป็นต้น [B.Sc.Phys_57_3.1_9] 
อีกท้ังยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตควบคู่ไปด้วย 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_3.1_1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ผ่านการสอบตรง ปี58 
B.Sc.Phys_57_3.1_2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการรสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพ่ือ

คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบกลาง Admission 
B.Sc.Phys_57_3.1_3 ส าเนาเรื่องจ านวนรับ Admissions และการเปิดรับตรงครั้งที่ 2 
B.Sc.Phys_57_3.1_4 ส าเนาเรื่องขอทราบจ านวนที่ต้องการให้ส่งสัมภาษณ์ Admission   
B.Sc.Phys_57_3.1_5 ส าเนาประกาศเรื่องปรับเพิ่มจ านวนรับในระบบกลาง Admission 
B.Sc.Phys_57_3.1_6 ส าเนาเรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดประกาศการรับ

นิสิต (รับตรง) 
B.Sc.Phys_57_3.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
B.Sc.Phys_57_3.1_8 โครงการปฐมนิเทศภาควชิา 
B.Sc.Phys_57_3.1_9 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ส าหรับวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   

แผนภาพที่2 ระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
  1. ภาควิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการชั้นปีละ 2 คน เพ่ือดูแลนิสิต เพ่ือให้ค าปรึกษาทาง
วิชา การเรียน และ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย [B.Sc.Phys_57_3.2_1] 
  2. ภาควิชาได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด้านนิสิต ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงความเสี่ยง โดย
จัดให้มกีารสอนเสริมวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานชั้นปี 1 โดยการสอนเสริมนี้ได้มีการด าเนินงานมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมมีจ านวนน้อย กรรมการบริหารความเสี่ยง
จึงพิจารณาให้อาจารย์ที่ปรึกษาก าชับ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม [B.Sc.Phys_57_3.2_2, 
B.Sc.Phys_57_3.2_3] 

การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  1.ภาควิชาได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
     1.1 โครงการฟุตบอลประเพณี เพ่ือสร้างเสริมและส่งเสริมการพัฒนานิสิต ทั้งวิชาการและการ
รู้เรียน การปรับตัวให้เข้าสังคมสมัยใหม่ [B.Sc.Phys_57_3.2_4] 
     1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้เรียนรู้การน าความรู้ในวิชาฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้
นิสิตได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท านุบ ารุงศาสนา [B.Sc.Phys_57_3.2_5] 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผลการประเมินโครงการ เป็นข้อมูลใช้ในการปรับปรุง ระบบ
การดูแลนิสิต และ ปรับปรุงโครงการต่างๆ 

การบริหารความเส่ียง ด้านนิสิต 

โครงการและกิจกรรม ด้านวิชาการและสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

ภาควิชาฟิสิกส ์

งานแผน และ action plan ของภาควชิา 
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  2. หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชา ฟิสิกส์ ได้สร้างรายวิชาที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
ได้แก่   
  2.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น รายวิชาโครงงาน (วทศ 421) ที่ให้นิสิตพัฒนา
ทักษะด้านงานวิจัยและการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เป็นต้น 
  2.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เช่น ฟส 237 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ฟิสิกส์  
  2.3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรได้จัดกลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี กลุฟิสิกส์
เชิงค านวณและตัวเลข กลุ่มฟิสิกส์การแผ่รังสีและพลังงานสูง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มฟิสิกส์สถานะ
ของแข็งและวัสดุ กลุ่มฟิสิกส์ประยุกต์ และกลุ่มดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา ซึ่งมีความหลากหลายให้
นิสิตเลือกเพ่ือประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยกับโลกปัจจุบันและศึกษาต่อ [B.Sc.Phys_57_3.2_6] 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_3.2_1 ส าเนาแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
B.Sc.Phys_57_3.2_2 แผนบริหารความเสีย่งของภาควชิา 
B.Sc.Phys_57_3.2_3 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ส าหรับวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
B.Sc.Phys_57_3.2_4 ส าเนาโครงการฟุตบอลประเพณี 
B.Sc.Phys_57_3.2_5 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุง

พุทธศาสนา 
B.Sc.Phys_57_3.2_6 มคอ. 2 หมวดวชิาเฉพาะและวิชาเลือก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
อัตราการคงอยู่ของ 
นิสิตชั้นปีที่ 1 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 

 
61 

 
63 
51 

 
62 
44 
46 

3 การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตร TQF ด าเนินงานได้เพียง  ปียังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- - - 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

- - 3.14 

หมายเหตุ : B.Sc.Phys_57_3.3_1 

 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา ร้อยละ

การคงอยู่ 
2555 2556 2557 

ปี 2555  61 61 51 46 75.41 
ปี 2556 63 - 63 44 69.84 
ปี 2557 62 - - 62 100 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2555 2556 2557 
2555 61 - - - 
2556 61 - - - 
2557 62 - - - 

หมายเหตุ : หลักสูตรยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาเนื่องจากหลักสูตรเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 1. มีนิสิตในชั้นปีที่ 1 ที่ขอลาออก 
 2. มีนิสิต เรียนไม่ผ่านวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 คือ PY103 PY104 PY171 MA115 
MA116 
 3. มีนิสิต มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ที่จ าเป็นกับการเข้าเรียนใน
หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์         

 4. วิธีการคัดเลือกเข้าเรียนโดยวิธีการ Admission กลาง เป็นคะแนนทีไ่ด้จากข้อสอบวิชา
วิทยาศาสตร์ซ่ึงมีทั้ง ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ รวมกัน ดังนั้นท าให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีนี้
สามารถผ่านเข้าสัมภาษณ์โดยอาจมีความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ไมเ่พียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร วท.บ. 
ฟิสิกส์   

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

จากนิสิตที่ท าแบบประเมินทั้งหมด 21 คน มีผู้ร้องเรียนทั้งหมด 11 คน และภาควิชาได้ด าเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน จากแบบสรุปความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต สามารถสรุปเป็นคะแนน
เฉลี่ยได้เท่ากับ 3.09  [B.Sc.Phys_57_3.3_2] 
 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
นิสิตร้องเรียนเรื่องอุปกรณ์ในห้องทดลองบางอย่าง
เสีย ไม่พร้อมใช้งาน คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย 
 

ฝ่ายจัดการเรียนการสอน ฝ่ายแผน และฝ่าย
ประเมินความเสี่ยง ได้จัดท าแผนการบริหาร
งบประมาณ ซ่อมบ ารุงและจัดซื้ออุปกรณ์ 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_3.3_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีประจ าปี 2555 และ 2556 
B.Sc.Phys_57_3.3_2 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.33 คะแนน ดี 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5.0 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5.0 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร   3   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4   3   ปานกลาง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   
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แผนภาพที่ 3 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 -  ร ะ บ บ ก า ร รั บ แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  [B.Sc.Phys_57_4.1_1, 
B.Sc.Phys_57_4.1_2] พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ในภาควิชาหากไม่เพียงพอต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายแผน
เพ่ือขออัตราทดแทนและเสนอต่อคณะฯและมหาวิทยาลัยตามล าดับ  หากมีมติให้รับอาจารย์ใหม่ จึง
ด าเนินการรับอาจารย์ได้ โดยการรับอาจารย์ใหม่มีแนวทางในการด าเนินการรับได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1.การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้กับบุคคลภายนอกและอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  
โดยวิธีการก าหนดและวิธีการคัดเลือกได้เป็นไปตาม แผนบริหารงานบุคคล ของภาควิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบและข้อก าหนดบุคคลกรของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งขบวนการการสมัคร การสอบข้อเขียน 
และ สัมภาษณ์  

2. การรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนด TOR ของอาจารย์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของภาควิชา โดยขบวนการสมัครเป็นไป
ตามการข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ 

 

-  จัดการประชุมพิจารณางานที่
เกี่ยวขอ้งกับหลักสูตร เช่น การ
ปรับปรุม มคอ.2 การจัดท า มคอ.3 
– 7 การทวนผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น 

การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชาฯ พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติผู้สมัตรให้ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร 

ประกาศรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายแผนจัดท าแผนขออัตราทดแทนในต าแหน่งอาจารย์ 

เสนอคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

-  ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์เขา้
ร่วมอบรมหรือศึกษาดูงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาตนเองหรือ
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

เมื่อมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกษียณอายุหรือลาออก 
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 -  ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร [B.Sc.Phys_57_4.1_3] 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุม วางแผน ก าหนดปฎิทินการพิจารณามคอ.3-6  และมี

การประชุมพิจารณาผลการเรียนและทวนผลสัมฤทธิ์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา เกณฑ์ จ านวนรับ นิสิตทั้งแบบสอบตรง และ

สอบกลาง (Admission) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย 
รวมถึงโครงการปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาเองตนเอง 
[B.Sc.Phys_57_4.1_4] 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_4.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
B.Sc.Phys_57_4.1_2 สมอ. 08 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_4.1_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Phys_57_4.1_4 สรุปแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.33  คุณภาพ ดี  

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 0 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
 3.33 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_4.2.1_1 มคอ. 2 ต าแหน่งและคุณวุติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_4.2.1_2 สมอ. 08 
 

             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 าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 0 คะแนน 

 

 

 

             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 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 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 ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. แตส่ถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

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

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 2 2 

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00   

 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00   

 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Fabrication of 3D-
Hybrid 
Nanostructure for 
Surface-Enhanced 
Raman Scattering 
Substrate: Effect of 
Applied Voltage on 
Porous Size of AAO 
Template 

A. Supatti, P. 
Limnonthakul, et 
al.  

Advanced Materials 
Research , Vol. 979, pp. 
255-258 Jun.2014 

B.Sc.Phys_57_4.2.3_1 

2. Vertically Aligned 
Ag Nanorod Arrays 
for Trace 
Cypermethrin 

P. Limnonthakul, 
et al. 

Advanced Materials 
Research , Vol. 979, pp. 
259-262 Jun.2014 

B.Sc.Phys_57_4.2.3_2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Detection  

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_4.2.3_1 Fabrication of 3D-Hybrid Nanostructure for Surface-Enhanced Raman 

Scattering Substrate: Effect of Applied Voltage on Porous Size of AAO 
Template 

B.Sc.Phys_57_4.2.3_2 Vertically Aligned Ag Nanorod Arrays for Trace Cypermethrin Detection  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

- - 4.24 

 
-การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชามีระบบทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกษียณอายุอยู่เสมอ เพื่อให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีครบจ านวนตลอดเวลา [B.Sc.Phys_57_4.2.3_1] 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

จากอาจารย์ทั้งหมด 25 คน มีอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรได้ผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี และด้านคุณภาพการบริหารหลักสูตรได้ผลการประเมินเท่ากับ 4.23 
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้คะแนนรวมในการบริหารหลักสูตรเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับดี โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะได้รับความพึงพอใจในระดับดี
ก็ตาม [B.Sc.Phys_57_4.2.3_2] 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_4.3_1 มคอ. 2 และ สมอ.08 
B.Sc.Phys_57_4.3_2 สรุปการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าและ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2558 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

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

1     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 1     น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  

แผนภาพที่ 4 กระบวนการในการจัดการสาระรายวิชาของหลักสูตร 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [B.Sc.Phys_57_5.1_1] เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ สาระรายวิชา และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 

 

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตรให้ครอบคลุมสาระส าคัญตาม มคอ.1 
เพื่อให้นิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วควรจะมีคณุลักษณะพิเศษตามความต้องการของ

หลักสตูร (ได้ มคอ.2) 

เมื่อถึงรอบการปรบัปรุงหลักสูตร น าผลจากการวิเคราะหร์ายวิชาที่เปิดสอนมา
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ส่งร่าง มคอ.2 ผ่านมหาวิทยาลยัฯ และสกอ. พิจารณาตามล าดับขั้นตอน 

ภาควิชาฯ ด าเนินการใช้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมตัิจาก สกอ.  

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ่รายวิชาในหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรวิเคราะหผ์ลการประเมินเสนอต่ออาจารยผ์ูส้อนให้ท าการ
ปรับปรุงรายวิชาในแผน มคอ.3 และรายงานผลการปรับปรุงใน มคอ.5  

ระบบสาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ทุก 4 ปี 
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- กรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 
[B.Sc.Phys_57_5.1_2] ดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
   วิชาแกน        25 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รวม       ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

   - กรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาตามแผนของทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และ
วิชาเลือกเสรี อย่างมีประสิทธิภาพ [B.Sc.Phys_57_5.1_3]   
   - กรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประชุม
ร่วมกัน เพ่ือพิจารณาค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหา  ตลอดจน
พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก และร่วมกันพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) ของแต่ละรายวิชา [B.Sc.Phys_57_5.1_4]   

   - กรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอร่างหลักสูตร
เพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามล าดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ .รับทราบ
หลักสูตรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 [B.Sc.Phys_57_5.1_5]   

   - อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการด าเนินงานหลักสูตร ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.5) และสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) พร้อมทั้งการน า
ผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป [B.Sc.Phys_57_5.1_6]   

  - ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรผ่านระบบ e-survey และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป [B.Sc.Phys_57_5.1_7]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส ์ หน้า 34 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_5.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Sc.Phys_57_5.1_2 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_5.1_3 แผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
B.Sc.Phys_57_5.1_4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ของแต่ละรายวิชา 
B.Sc.Phys_57_5.1_5 หลักฐานการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. 
B.Sc.Phys_57_5.1_6 มคอ.3-7 (ปีการศึกษา 2557) 
B.Sc.Phys_57_5.1_7 แบบสรุปการประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

แผนภาพที่ 5 ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- การก าหนดผู้สอน 
   ฝ่ายการเรียนการสอนจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความประสงค์ในการสอน
รายวิชาในหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าและน ามาพิจารณาจัดการเรียนการสอนและผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาให้เป็นไปตามความเหมาะสมผ่านการประชุมภาควิชา [B.Sc.Phys_57_5.2_1] 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการท าปฏิทินการด าเนินการ
จัดส่งและพิจารณา มคอ.ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 
และน าเข้าที่ประชุมภาคและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเสนอให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบและ
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 – 4 ตามปฏิทินที่เสนอ ทั้งนี้การก ากับติดตาม และพิจารณา มคอ.3 - 4 
ทุกรายวิชาที่ เ ปิ ดสอนจะ มีอาจารย์ประจ า หลักสู ตร เป็นผู้ ดู แล  [B.Sc.Phys_57_5.2_2, 
B.Sc.Phys_57_5.2_3] 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาสนับสนุนให้นิสิตจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โดยนิสิตได้เสนอ
โครงการชื่อฟิสิกส์สัญจรในการด าเนินกิจกรรม และเป็นโครงการที่ภาควิชาสนับสนุนมาอย่าง

ภาควิชาและฝ่ายจดัการเรียนการสอน ส ารวจความประสงค์ในการสอนรายวิชาของอาจารย ์

การวางผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

น าเสนอผลส ารวจความประสงค์เข้าพิจารณาผ่านท่ีประชุมภาพเพื่อจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรก ากับ ตดิตาม การจดัท ามคอ.3 ของทุกรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการด าเนินการ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรรวบรวม มคอ.3 วิเคราะห์ และประเมินผล 
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ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดการน า
กระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นิสิตได้น าความรู้ฟิสิกส์ที่
ได้เรียนมาในรายวิชา ฟส 103 ฟส 104 และ ฟส 221 มาใช้ในการจัดการทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย 
โดยมีการน าเสนอแนวคิด ชุดการทดลอง และกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 1 [B.Sc.Phys_57_5.2_4, 
B.Sc.Phys_57_5.2_5 และ B.Sc.Phys_57_5.2_6] 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผลการเรียนรู้ของนิสิตผ่าน “โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12” 

Input Process Output 

1. นักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทย์-คณิต โรงเรียน 
เขาฉกรรจ์วิทยาคม 

จ านวน 190 คน 

1.กิจกรรมการทดลองหรรษา 
(ท าการทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย ๆ ) 

2.กิจกรรมห้องเรียนสุขสันต์ 
( ฟัง และเรียนรู้ ฟิสิกส์จากนิสิต 
รุ่นพี่) 

3.กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม 
( นิสิต และ นักเรียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
แนวคิดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ) 
(เอกสารอ้างอิง: รายละเอียดการทดลอง
หรรษาและกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม ใน
เอกสารสรุปค่าย หน้า 57-87 ) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อ
โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร  
( เอกสารอ้างอิง: ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ที่เข้าร่วมค่าย  ใน
เอกสารสรุปค่าย หน้า 133-147 ) 
และมีนักเรียนบางส่วนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชา
ฟิสิกส์ 
มากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
( เอกสารอ้างอิง: ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน ที่เข้าร่วมค่าย  
ในเอกสารสรุปค่าย หน้า 148-152 ) 

2. นิสิตฟิสิกส์ หลักสูตร 

วทบ. กศบ. และ ปรด.  
ฟิสิกส์   

จ านวน  138 คน 

1. นิสิตน าความรู้ฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาใน
รายวิชา ฟส 103 ฟส 104 และ ฟส 221  
มาใช้ในการจัดการทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย 
โดยมีการน าเสนอแนวคิด ชุดการทดลอง และ
กิจกรรม ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม และ รับ
ฟังค าชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
2. นิสิตท ากิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน ตามท่ีได้วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ 
เอาไว้ ในวันที่ 9-11 มกราคม 2558 
 

1. ได้การทดลองอย่างง่าย และกิจกรรมต่าง 
ๆ  
(เอกสารอ้างอิง: รายละเอียดการทดลอง
หรรษาและกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม ใน
เอกสารสรุปค่าย หน้า 57-87 
เอกสารรายงานการประชุมการจัดค่าย ใน
เอกสารสรุปค่าย หน้า 10-54 ) 
2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดค่ายใน
ระดับมาก 
( เอกสารอ้างอิง: ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิต ที่เข้าร่วมค่าย  ในเอกสาร
สรุปค่าย หน้า 110-131 ) 
3. นิสิตบางส่วนน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรายวิชา สัมมนาฟิสิกส์ และสัมมนา
ฟิสิกส์ศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ A 
และตลอดจนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
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จนได้รับเลือกให้น าเสนอผลงานที่ท าใน
โครงการน าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2558  
( เอกสารอ้างอิง : 1. เล่มโครงงาน และ
โปสเตอร์แสดงผลงาน 
เรื่อง ชุดการทดลองการไหลแบบราเรียบ
ของอากาศในท่อกลม: Testing kit for 
Laminar air flow in a pipe 
2. เล่มโครงงาน และโปสเตอร์แสดงผลงาน
เรื่อง การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วย
อะลูมิเนียมโดยวิธีการจุ่มเคลือบ
Preparation of Aluminium Doped 
Zinc Oxide by Dip Coating Method) 

 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 9/2557 (ตารางสอน2/2557) 
B.Sc.Phys_57_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 2/2558 (ที่มีการพิจารณาปฏิทินการ

ติดตามและพิจารณา มคอ.) 
B.Sc.Phys_57_5.2_3 ปฏิทินการด าเนินการติดตามและพิจารณา มคอ.ของหลักสูตรวท.บ. 

สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Phys_57_5.2_4 เอกสารสรุปค่ายโครงการค่ายฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12 
B.Sc.Phys_57_5.2_5 เล่มโครงงาน และโปสเตอร์แสดงผลงาน 

เรื่อง ชุดการทดลองการไหลแบบราเรียบของอากาศในท่อกลม: 
Testing kit for Laminar air flow in a pipe 

B.Sc.Phys_57_5.2_6 เล่มโครงงาน และโปสเตอร์แสดงผลงาน 
เรื่อง การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมโดยวิธีการจุ่ม
เคลือบ 
Preparation of Aluminium Doped Zinc Oxide by Dip Coating 
Method 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

แผนภาพที่ 6 การประเมินผู้เรียน 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และมีการแสดงผลการประเมินใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
[B.Sc.Phys_57_5.3_3] 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ภาควิชามีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาเสนอผลการเรียนของนิสิตต่อที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติผล
การเรียนของนิสิต [B.Sc.Phys_57_5.3_1] จากนั้นน าผลที่ได้เข้าสู่ที่ประชุมประจ าคณะฯเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนิสิต [B.Sc.Phys_57_5.3_2] เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วอาจารย์
ผู้สอนจึงสามารถส่งผลการเรียนผ่านระบบ supreme และจัดท า มคอ.5 ต่อไป 

อาจารยผ์ู้สอนส่งเกรดผ่านระบบ supreme 

ภาควิชาประชุมพิจารณาผลการเรยีนของทุกรายวิชาในหลักสูตร 

ที่ประชุมประจ าคณะฯประชุมพิจารณาผลการเรียน 

น าข้อแนะน ากลับไปใช้ วางแผน และ แนะน า ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยผ์ู้สอนจัดท า มคอ.5 ตามที่ก าหนดในปฏิทินการด าเนินการ 

การประเมินผู้เรยีน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร จดัท า มคอ.7 และ สรุปผลสัมฤทธ์การเรยีนของผู้เรียน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรก ากับ ตดิตาม และพิจารณา มคอ.5 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการติดตามอาจารย์ผู้สอนให้จัดส่ง มคอ.5 รวมถึงการประชุมพิจารณา 
มคอ . 5  แล ะร วบร วม ข้ อมู ล เ พ่ื อ จั ดท า  มค อ . 7  ต ามที่ ก า หนด ใน ปฏิ ทิ น ก า รด า เ นิ น ก า ร 
[B.Sc.Phys_57_5.3_4, B.Sc.Phys_57_5.3_5] 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_5.3_1 รายงานการประชุมภาคครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 6/2558  
B.Sc.Phys_57_5.3_2 รายงานการประชุมคณะฯครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 11/2558 
B.Sc.Phys_57_5.3_3 มคอ.3 และ มคอ.5  
B.Sc.Phys_57_5.3_4 มคอ.7 
B.Sc.Phys_57_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

 B.Sc.Phys_57_5.4_1 

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

 B.Sc.Phys_57_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

 B.Sc.Phys_57_5.4_3 

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

 B.Sc.Phys_57_5.4_4 

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

 B.Sc.Phys_57_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 B.Sc.Phys_57_5.4_6 

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

 B.Sc.Phys_57_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 B.Sc.Phys_57_5.4_8 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 B.Sc.Phys_57_5.4_9 

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

 B.Sc.Phys_57_5.4_10 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไม่ประเมิน
เพราะไม่ครบ 4 

ปี ตามรอบ
หลักสตูร 

B.Sc.Phys_57_5.4_11 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน
เพราะไม่ครบ 4 

ปี ตามรอบ
หลักสตูร 

B.Sc.Phys_57_5.4_12 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_5.4_2 มคอ.2  
B.Sc.Phys_57_5.4_3 มคอ.3 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Phys_57_5.4_4 มคอ.5 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Phys_57_5.4_5 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Phys_57_5.4_6 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 1/2558  และ ครั้งที่ 6/2558 
B.Sc.Phys_57_5.4_7 มคอ.7 ปีการศึกษา 2556  
B.Sc.Phys_57_5.4_8 โครงการปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่และการประเมินโครงการ 
B.Sc.Phys_57_5.4_9 รายละเอียดโครงการที่อาจารย์ประจ าทุกคนเข้าร่วม 
B.Sc.Phys_57_5.4_10 รายละเอียดโครงการที่บุคลากรเข้าร่วม 
B.Sc.Phys_57_5.4_11 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตร 
B.Sc.Phys_57_5.4_12 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  จากสถาน
ประกอบการผู้ ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปี
การศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 น้อย 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 1 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   

แผนภาพที่ 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
[B.Sc.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 
  แหล่งการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
  ระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านส านักหอสมุดกลาง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ปริมาณ คุณภาพพร้อมใช้งาน 
เสนอต่อภาควิชา เพื่อปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรวิเคราะหค์วามพร้อมทางกายภาพ 

ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์จดัเตรียมสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร ์ ห้องพักนิสิต หอสมุดกลาง 

ภาควิชาด าเนินการปรับปรุง 

อาจ
ารย์
ประ
จ า

หลัก
สูตร
น า
ผล
มา

ปรับ
ปรุง 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส ์ หน้า 44 
 

3 .  เปิด โอกาส ให้นิ สิ ตประเมินความพึงพอใจ เกี่ ยวกับพร้อมสิ่ ง สนับสนุนการ เ รี ยนรู้  
[B.Sc.Phys_57_6.1_2] 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์  
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินจากข้อ 4 เสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 1. เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบประเมิน ปค. 004 [B.Sc.Phys_57_6.1_3] 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต [B.Sc.Phys_57_6.1_4] 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินจากข้อ 2 เสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
  

 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ท าประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนิสิตประเมินจ านวน 8 คน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.5 คะแนน 
และมีอาจารย์ประเมินจ านวน 11 คน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.04 [B.Sc.Phys_57_6.1_5] และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมผลประเมินและหาทางปรับปรุงและเสนอต่อภาควิชาต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Phys_57_6.1_1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Sc.Phys_57_6.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
B.Sc.Phys_57_6.1_3 แบบประเมิน ปค.004 
B.Sc.Phys_57_6.1_4 ผลสรุปการประเมิน ปค.004   
B.Sc.Phys_57_6.1_5 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นิสิตและอาจารย์ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 3.97 ระดับดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.44 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.00 ระดับน้อย 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 1.00 ระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.56 ระดับปานกลาง 14 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  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 
- - 4.29, 3.64 

(2.1,2.2) 

3.97 ดี 

3 3 

3, 3, 3 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 

1, 3.33, 3 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.44 ปานกลาง 

5 4 

1 

(5.1) 

1, 1, 5 

(5.2,5.3,5.4) 

- 2.00 น้อย 

6 1 

- 1 

(6.1) 

- 1 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.56 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.48 2.00 3.96   

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตร ภาควิชา คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตผ่าน
ระบบสารสนเทศ  

2. ระบบการรับนิสิตเป็นระบบของมหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกัน ท าให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และแม่นย า
ในการด าเนินงาน  

ส่วนระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมทักษะ
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ทางด้านวิชาการ สังคม 

3. ภาควิชาและคณะฯ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดูแลการคงอยู่ การด าเนินงาน การ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ 

4. หลักสูตร ภาควิชา และคณะฯ มีการดูแล ด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และมีแผนปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน  

5. ภาควิชาและคณะฯ ดูแลให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอ ทันสมัย และใช้งานได้ โดยรับข้อมูลจาก
หลักสูตร เพ่ือใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การวางแผนงบประมาณของภาควิชา และคณะฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากระบบการรับนิสิตระดับปริญญาตรีมีหลายช่องทาง ได้แก่การรับตรง และการรับกลาง ท าให้
จ านวนรับต่อปีอาจไม่ตรงกับแผน 

2. การคงอยู่ของนิสิตจากชั้นปีที่ 1 ขึ้นปีที่ 2 มีจ านวนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

3. นิสิตส่วนใหญ่เน้นเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาสังคม จนละเลยการเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนา
วิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนิสิตเอกฟิสิกส์ ที่ต้องมีทักษะ ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เหมาะสม 

4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลและติดตาม มคอ.3-6 ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถอัพ
โหลดโดยตรง เพ่ือลดขั้นตอน เวลา และทรัพยากรบุคคล ในการติดตาม 
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Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 51 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 11 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.29 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 21.57 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 24 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 42 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 57.14 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

2.86 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 2 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 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 0 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส ์ หน้า 50 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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) 

  ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 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   
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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   

 

 

 

 


