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บทสรุปผูบริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการ       

ดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ     

อยูในระดับคุณภาพดี (3.26 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13             

ตัวบงช้ี)  โดยมีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี (องคประกอบท่ี 2, 4 และ 5 ) มีจํานวน 2 องคประกอบ                           

อยูในระดับคุณภาพปานกลาง        (องคประกอบท่ี   3   และ   6   ) 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ  คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
0.01   –   2.00   นอย 

2.01      –   3.00      ปานกลาง 
3.01      –   4.00   ด ี

4.01      –   5.00   ดีมาก 

องคประกอบท่ี   1  ผาน   

องคประกอบท่ี   2  3.49  ระดับคุณภาพด ี (2   ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี   3  3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง  (3   ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี   4  3.15  ระดับคุณภาพด ี (3   ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี   5  3.50  ระดับคุณภาพด ี (4   ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี   6  3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง  (1   ตัวบงชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 
3.26  ระดับคุณภาพด ี (13   ตัวบงชี้) 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

1.                    การรับนิสิตควรมีการปรับปรุงพัฒนาและประชาสัมพันธใหมีความหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงกลุม

เปาหมาย 

2.                    จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคลสําหรับการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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คํานํา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส เปน 1 ใน 6 หลักสูตรในภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร               

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยประจําในภาควิชาในปการศึกษา 2559 จํานวน 28 คน มีบุคลากรสาย           

สนับสนุน 9 คน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งประสานมิตรและองครักษ (ในหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) กศ.บ (ฟสิกส)               

กศ.ม. (ฟสิกส) วท.ม.(วัสดุศาสตร) วท.ม. (ฟสิกส) และ ปร.ด.(ฟสิกส) และวิชาบริการ) สวนงานวิจัย อาจารยประจํา                 

ไดผลิตงานวิจัยท้ังทางฟสิกสทฤษฎี ฟสิกสการทดลอง และงานวิจัยทางวัสดุศาสตร โดยมีการเผยแพรทั้งในระดับ     

ประเทศและนานาชาติ สวนงานบริการวิชา ภาควิชาฟสิกสไดรวมกับคณะวิทยาศาสตร ในการดําเนินโครงการบริการ     

วิชาการท่ีมีความรวมมือกับโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย (จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกว และจังหวัด     

ปราจีนบุรี) 

  นอกจากน้ี ในป 2559 เปนปครบรอบการดําเนินการปรับหลักสูตรปการศึกษา 2560 ภาควิชาฟสิกสไดแกไข         

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนให       

หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานได และทันกับยุคสมัยเพื่อใหผูเรียน มีพรอมทาง   

วิชาการกอนจบการศึกษา 

  ท้ังน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟสิกส ภาควิชาฟสิกส และ คณะวิทยาศาสตร ยังมีระบบดูแลนิสิต         

ตั้งแตระบบการรับนิสิตใหม การพัฒนานิสิตท้ังทางวิชาการและการใชชีวิต และการเตรียมตัวกอนจบการศึกษา เชน       

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ระบบการดูแลและใหคําปรึกษาทางวิชาการและงานวิจัยระดับปริญญาตรี โครงการตางๆทั้ง   

ทางวิชาการและทางกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงดานนิสิต เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาฟสิกสเปนไปดวยความเรียบรอย 

  อีกท้ังอาจารยประจําหลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดจัดระบบดูแลและพัฒนาอาจารย     

ประจํา เชน การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหเขาใจการทํางานของหนวยงาน การใหทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญา     

เอก การสงเสริมการขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยใหเทาทันกับ สถานการณปจจุบัน ตลอดจนสามารถ     

เผยแพรผลงานวิจัยออกสูสาธารณชนได 

  ดานงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ภาควิชาและอาจายประจําหลักสูตรมีการประชุม       

อยางสมํ่าเสมอเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต การกําหนดผูสอนที่เหมาะสม การจัดปฏิทินการติดตาม       

และพิจารณา มอค.3 มคอ.5 และ มคอ.7 การวิเคราะหการประเมินผลการเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงการจัดหลักสูตร           

ในภาคการศึกษาตอไป 
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  สวนดานสงสนับสนุนการเรียน ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร มีสวนสําคัญในการเตรียมความพรอมทางกาย     

ภาพ จัดหา ดูแล และปรับปรุง สงเสริมและสนับสนุนการเรียนดานตางๆ เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ           

ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

............................................................ 

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

วันที่......................................... 
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หมวดท่ี   1  

การกํากับมาตรฐาน 

 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส      ชื่อยอ   วท.บ.   (ฟสิกส) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   Bachelor   of   Science   Program   in   Physics 

ภาควิชาฟสิกส      คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

25450091100977 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.       

2553 โดยมีความรูดานสาขาวิชาฟสิกสท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถสังเคราะห วิเคราะหประเด็นปญหาทาง     

ฟสิกสหรือศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาหรือขยายองคความรูที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิชาการตอสังคมและประเทศ   

ชาติ ตลอดจนเปนผูใฝรูท่ีสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ3. ผลิต   

บัณฑิตท่ีประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณนิสิต   มศว   ทั้ง   9   ดาน 

 

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร   (ขอมูลปจจุบัน) 

(ตัวบงช้ี   1.1   เกณฑขอ   1   ขอ   2   และ   ขอ   3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ   (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1  *ผศ.เฉลิมวัฒน      วงศวาณิชวัฒนา  วท.บ.(ฟสิกส)   2541,   วท.ม.(ฟสิกส)   2546,   ปร.ด.

(ฟสิกส)   2558 

2  *อ.จามรี      อมรโกศลพันธ  วท.บ.(ฟสิกส)   2541,   วท.ม.(ฟสิกส)   2545,   ปร.ด.

(ฟสิกส)   2557 

3  *อ.ภูณิศรา      ลิ้มนนทกุล  วท.บ.(ฟสิกส)   2542,   วท.ม.(ฟสิกส)   2547,   ปร.ด.

(ฟสิกส)   2553 

4     อ.วาสุเทพ      หลวงทิพย  วท.บ.(ฟสิกส)   2549,   วท.ม.(ฟสิกส)   2551,   ปร.ด.

(ฟสิกส)   2558 

5     รศ.สมัคร      พิมานแพง  วท.บ.(คณิตศาสตร)   2544,   ปร.ด.(ฟสิกส)   2549 
หมายเหตุ   *   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด     (ตัวบงชี้   1.1   เกณฑขอ   11) 

ภาค/ปการศึกษาท่ีเริ่มใช   1/2555   ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก   5   ป   ปรับปรุงหลักสูตรป   2560 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี   1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  “ผาน”  ตามเกณฑมาตรฐาน         

หลักสูตร   พ.ศ.2548   และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2552 

รายการหลักฐานอางอิง 

 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_1.1_1  สมอ   08 
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หมวดท่ี   2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   (ตัวบงช้ีท่ี   2.1)     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปการศึกษา       

2558 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2)                 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ       

รับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานอัตลักษณของ           

บัณฑิตมหาวิทยาลัย   สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต   [B.Sc.Phys_59_2.1_1]   ดังน้ี 

-มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ที่สําเร็จการศึกษารวม 34 คน โดยไดรับแบบ         

สํารวจกลับมาจํานวน 4 ฉบับ คิดเปนรอยละ 11.76 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย           

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เฉลี่ย     

เทากับ   4.08   (16.3   /4)   [B.Sc.Phys_59_2.1_2]  

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  

  

 

 

 

ลําดับท่ี  ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด  รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ  

เฉลี่ย  4.13 

1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด   คน  34 

2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

คน  8 

3  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   คะแนน  33 
 

  (1)   ดานคุณธรรม   จริยธรรม  เฉลี่ย  4.5 

  (2)   ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  เฉลี่ย  3.92 

  (3)   ดานทักษะทางปญญา  เฉลี่ย  3.92 

  (4)   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  เฉลี่ย  4.13 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี     

สารสนเทศ 

เฉลี่ย  3.96 

  (6)   ดานอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย  เฉลี่ย  4.25 
 

 4  ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการ

ศึกษา  

รอยละ  23.53 

หมายเหตุ   :   จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ   20   ของจํานวน   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

หนา   8 



 

 

  

  

 

นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาฟสิกส            คณะวิทยาศาสตร   ดังนี้   [B.Sc.Phys_59_2.1_3] 

1. บัณฑิตมีความกระตืิอรือรน   เรียนรูไว   และใสใจในงานที่ทํา   มีการคิดอยางเปนระบบ   และมีความรับผิดชอบ 

2. บัณฑิตใหเกียรติและเคารพเสียงสวนมาก   มีความสุภาพออนนอม   มีสัมมาคารวะ   ทํางานเปนระบบระเบียบ 

3. บัณฑิตมีน้ําใจ   เอื้อเฟอตอผูรวมงาน   สุภาพ   มีความรับผิดชอบ 

4. บัณฑิตมีความรูความสามารถ 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคท่ีนายจางคาดหวัง 

1. บัณฑิตควรมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น   และเพิ่มทักษะทางดานการเปนผูนํา 

2. บัณฑิตควรมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3. บัณฑิตควรศึกษาหาความรูดวยตัวเอง   มีความคิดสรางสรรคและะวางแผนงานดวยตัวเอง 

4. ขาดประสบการณการทํางานเนื่องจากเพิ่งจบการศึกษา 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป  

(ตัวบงช้ีที่   2.2)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการ   

ศึกษา 2558 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญา     

บัตรของ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 34 คน พบ               

วา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได             

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 12 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวม           

บัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได ประจําอยูแลวที่ไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูที่ศึกษาตอ   

ในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูท่ีเกณฑทหาร จํานวน 13 คน ดังนั้นจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําไมรวมเรียนตอ         

คิดเปนรอยละ   57.14   ซึ่งเทากับ   2.86   คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการดําเนิน

งาน 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป   รอยละ  35.29 

1  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  คน  34 

2  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา    คน  34 

3  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน  11 

4  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  คน  1 

5  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  คน  0 

6  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยู

แลว 

คน  - 
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7  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  คน  13 

8  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  คน  - 

9  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร  คน  - 

10  รอยละของผูตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   (อยางนอยรอยละ   70)  รอยละ  100 

 

การวิเคราะหผลท่ีได 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน         ระดับคุณภาพตามเกณฑ   เทากับ   2.86   มีคุณภาพ   ปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน  คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวต้ัง  ตัวหาร  ผลลัพธ 

12  21  รอยละ   57.14  2.86   คะแนน 

 

ในปการศึกษา   2559   มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป   2558   และหางานทําไดภายใน   1   ปจํานวน   12   คน   จากบัณฑิต

ท้ังหมดท่ีไมไดเรียนตอ   21   คน   คิดเปนรอยละ   57.14   ไดคะแนนประเมินตนเอง   2.86   [B.Sc.Phys_59_2.1_4] 

โดยมีขอท่ีนาสังเกตคือ   มีจํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนสูงมากขึ้นกวาปที่แลว   โดยในปการ

ศึกษา   2557   มีจํานวน   2   คน   และในปการศึกษา   2558   มีจํานวน   13   คน      และมีบัณฑิตที่ไมมีงานทําจํานวน   9   คน  

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_2.1_1  แบบสํารวจผูใชบัณฑิต 

B.Sc.Phys_59_2.1_2  ผลสํารวจความเห็นผูใชบัณฑิต 

B.Sc.Phys_59_2.1_3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบัณฑิตจากนายจาง 

B.Sc.Phys_59_2.1_4  ขอมูลภาวะการไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป 
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การรับนิสิต   (ตัวบงชี้ที่   3.1) 

-   การรับนิสิต   

 
แผนภาพที่   1   ระบบการรับนิสิต 

 

หนา   11 



ระบบการรับนิสิตของภาควิชาเปนไปตามแผนภาพที่   1   โดยภาควิชามีการรับนิสิต   2   วิธี   ไดแก 

1.การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง  

จากการประเมินผลการรับนิสิตสอบตรงของปการศึกษา 2558 ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการ     

โดยใหคณะกรรมการสอบสัมภาษณมีการออกขอสอบสัมภาษณเชิงวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหไดนิสิตที่มีความรูความ 

สามารถทางดานฟสิกส   [B.Sc.Phys_59_3.1_1] 

2.   การรับผานระบบ   Admission   กลางของ   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุมรวมกัน โดยนําขอมูลการรายงานตัวของนิสิตจากการรับตรงมาปรับจํานวนเรียก 

เขาสัมภาษณ Admission เพ่ือใหจํานวนนิสิตสอดคลองตามแผนการรับใน มคอ.2 [B.Sc.Phys_59_3.1_2] และให         

คณะกรรมการสอบสัมภาษณมีการออกขอสอบสัมภาษณเชิงวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหไดนิสิตที่มีความรูความสามารถ 

ทางดานฟสิกสโดยใชขอสอบสัมภาษณชุดเดียวกับการสอบตรง   [B.Sc.Phys_59_3.1_1]   [B.Sc.Phys_59_3.1_3] 

จากการรับนิสิตท้ังสองแบบทําใหในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวท.บ. สาขาฟสิกส มีจํานวนนิสิตทั้งหมดที่มา       

รายงานตัว   50   คน   [B.Sc.Phys_59_3.1_4] 

 

-   การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 เมื่อนิสิตรายงานตัวและเขาศึกษาในช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัย, คณะ และ ภาควิชา มีกระบวนการเตรียมความ             

พรอมใหนิสิตกอนเขาศึกษา   ตามโครงการ   ดังนี ้

1.โครงการปฐมนิเทศและโครงการคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตของมหาวิทยาลัย [B.Sc.Phys_59_3.1_5] เ พื่อให   

นิสิตใหมไดรับขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย ใหนิสิตไดเตรียมความพรอมในการศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย และ   

เพ่ือพัฒนานิสิตใหเปนผูมีอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบท้ัง 9 ประการ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจ       

ขอมูลนิสิตในแงของสุขภาพและทุนการศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัยไดเตรียมการดูแลใหนิสิตมีความพรอมในการเขาศึกษา

ตอไป 

2.โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปท่ี   1   คณะวิทยาศาสตร   ในวันที่   17   สิงหาคม   2559   [B.Sc.Phys_59_3.1_6] 

3.โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2559 วันท่ี 1-5 สิงหาคม 2559 โดยมีวิทยากรจาก               

ภาควิชาไปบรรยายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานใหนิสิตชั้นปที่   1   ไดเตรียมความพรอมในดานวิชาการ   [B.Sc.Phys_59_3.1_7] 

 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_3.1_1  ขอสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ   ปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.1_2  มคอ.2 

B.Sc.Phys_59_3.1_3  รายงานการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่   3/2558 

B.Sc.Phys_59_3.1_4  ขอมูลการรับนิสิต   ป.ตรี   ปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_58_3.1_5  โครงการปฐมนิเทศและโครงการคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตของมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Phys_58_3.1_6  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี   1   คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Phys_58_3.1_7  โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิิตชั้นปท่ี   1   ปการศึกษา   2559 
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การสงเสริมและพัฒนานิสิต      (ตัวบงชี้ที่   3.2) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ. 3-7 เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของ     

นิสิต ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดานตางๆ โดยมีระบบการสงเสริมและพัฒนานิสิต   

ตามแผนภาพท่ี 2 ท้ังน้ีไดมีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพ่ิมกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2552-2565         

มาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนิสิตจบออกมาเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 [B.Sc.Phys_59_3.2_1] โดยภาควิชาฟสิกสและคณะวิทยาศาสตรไดรวมกันจัดโครงการสงเสริมให     

นิสิตพัฒนาตนเองเพื่อตอบโจทยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

 

 
แผนภาพที่   2   ระบบการสงเสริมและพัฒนานิสิต 
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-   การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ   แกบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชามีระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการชั้นปละ 2 คน เพื่อดูแลนิสิต เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชา การเรียน และ การใช             

ชีวิตในมหาวิทยาลัย   [B.Sc.Phys_59_3.2_2]  

-   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่   21 

1. คณะวิทยาศาสตรและภาควิชาไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อ การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริม   

สรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี   21   โดยแบงเปน 

1.1   ดานวิชาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู 

1.1.1 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2559 สําหรับนิสิตใหม วันที่             

1-5   สิงหาคม   2559      [B.Sc.Phys_59_3.2_3] 

1.1.2  THEPA (Theoretical High-Energy Physics and Astrophysics) Talk ครั้งที่ 1  การ                   

บรรยายพิเศษในหัวขอฟสิกสกับการพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน วันที่ 7 กันยายน 2559               

[B.Sc.Phys_59_3.2_4] 

1.1.3  THEPA (Theoretical High-Energy Physics and Astrophysics) Talk ครั้งที่ 2 Particle                      

Physics Research at CERN and Future Colliders โดย ดร.นรพัทธ ศรีมโนภาษ วันที่ 19 ตุลาคม 2559                           

[B.Sc.Phys_59_3.2_5] 

1.1.4  THEPA (Theoretical High-Energy Physics and Astrophysics) Talk ครั้งที่ 3 Highly                      

Sensitive Optical Measurement โดย ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559                     

[B.Sc.Phys_59_3.2_6] 

1.1.5 คณาจารยจากหนวยวิจัย THEPA ไดนํานิสิตในรายวิชา PY459 ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน เขา           

เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   วันที่   1   ธันวาคม   2559    [B.Sc.Phys_59_3.2_7] 

1.1.6 THEPA (Theoretical High-Energy Physics and Astrophysics) Talk ครั้งที่ 4                    

Topology in Condensed Matter Physics โดย ดร. ปยะพงศ สิทธิสนธ์ิ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560                         

[B.Sc.Phys_59_3.2_8] 

1.1.7 โครงการอบรมฟสิกสอนุภาคพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ัวไป ระหวางวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.           

2560    [B.Sc.Phys_59_3.2_9] 

1.1.8  การสัมมนา หัวขอ "Research and Development of Nanostructure Films and It's                     

Applications"   โดย   ดร.มติ   หอประทุม   วันที่   15   พฤศจิกายน   2559    [B.Sc.Phys_59_3.2_10] 

1.1.9  โครงการแสดงผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016 วันที่ 21                     

เมษายน   2560    [B.Sc.Phys_59_3.2_11] 

1.1.10  โครงการทุนดี-Science ประจําปการศึกษา 2559 (รุนที่ 3) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ   เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตที่มีผลการเรียนดีไดรับทุนสนับสนุน    [B.Sc.Phys_59_3.2_12] 

1.1.11  การมอบทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีความโดดเดน ทางดานวิชาการและทักษะสื่อสาร     

[B.Sc.Phys_59_3.2_13] 

  1.1.12 โครงการตนกลาวิทยาศาสตร รุน 3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถาน       

ท่ีเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูการนําความรูในวิชาฟสิกสไปประยุกตใชในวิชาชีพ อีกทั้งยังสง   

เสริมใหนิสิตไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคม   [B.Sc.Phys_59_3.2_14] 
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1.2   ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559           

[B.Sc.Phys_59_3.2_15] 

1.2.2 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2559 ครบรอบ 62 ป" ภายใตชื่อ "คณะ               

วิทยฯ   รักษสิ่งแวดลอม"    [B.Sc.Phys_59_3.2_16] 

1.2.3   โครงการไหวครู   คณะวิทยาศาสตร   ประจําปการศึกษา   2559    [B.Sc.Phys_59_3.2_17] 

1.2.4  พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธ   

ท่ี   26   ตุลาคม   2559    [B.Sc.Phys_59_3.2_18] 

1.2.5 โ ครงการปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 4 คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559" ในวันที่ 29               
มีนาคม   2560        [B.Sc.Phys_59_3.2_19] 

1.2.6  โครงการ รดนํ้าขอพรผูใหญในวันสงกรานต คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2560 ในวันที่ 11               

เมษายน   2560        [B.Sc.Phys_59_3.2_20] 

1.2.7  โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลูกทุง ประจําปการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2560               

[B.Sc.Phys_59_3.2_21] 

1.3   ดานการเตรียมความพรอมสูการทํางาน 

1.3.1  โครงการเตรียมพรอมกาวสูโลกการทํางาน การบรรยายเรื่อง เตรียมพรอมกาวสูโลกการ     

ทํางานอยางมั่นใจ โดย วิทยากรจาก บริษัท JobsDB.com โดยเปนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ           

วิทยาศาสตร โครงการยอยท่ี 1 เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 3-4 เตรียมพรอมกาวสูโลกการทํางาน ประจําปการศึกษา 2559                

[B.Sc.Phys_59_3.2_22] 

1.3.2    โครงการเขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน   วันที่   26   มกราคม   2560    [B.Sc.Phys_59_3.2_23] 

1.3.3  โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งท่ี 25 (SWU JOB FAIR 2017) วันที่ 7-9 กุมภาพันธ                     

2560    [B.Sc.Phys_59_3.2_24] 

1.3.4 โครงการเตรียมความสามารถและทักษะในการทํางาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดย           

วิทยากรจาก เจาหนาท่ีฝายบุคคลของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บรรยาย เรื่อง Competency & Skill ที่                 

องคกรชั้นนําตองการ การจัดทํา Resume และวิธีการเตรียมตัวสัมภาษณงาน  โดยเปนหนึ่งในโครงการพัฒนา       

ศักยภาพนิสิต   คณะวิทยาศาสตร   โครงการยอยที่   6       [B.Sc.Phys_59_3.2_25] 

1.4   ดานบริการวิชาการ 
1.4.1  โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยั่งยืน ครั้งที่ 3  ในวันที่         

7 - 8 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูการนําความรูในวิชา                 

ฟสิกสไปประยุกตใชในวิชาชีพ อีกทั้งยังสงเสริมใหนิสิตไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคม   

[B.Sc.Phys_59_3.2_26] 

1.4.2 โครงการคายฟสิกสสัญจร ครั้งท่ี 14 เพื่อเผยแพรความรูพื้นฐานทางวิชาฟสิกส และสรางทัศ         

คติทางบวกตอวิชาฟสิกส โดยมีนิสิตท่ีเรียนเรียนในรายวิชา PY211 PY221 PY351 PYE431 เปนตน เขารวม โดยนํา               

ความรูที่ไดจากการเรียนมาใชในการถายทอดความรู   [B.Sc.Phys_59_3.2_27] 
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1.5   ดานกีฬา  

1.5.1 โครงการกีฬา Science Games ครั้งท่ี 16 ใน วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 เพื่อสรางเสริมและ                   

สงเสริมการพัฒนานิสิตดานการรูเรียนและการปรับตัวใหเขาสังคมสมัยใหม   [B.Sc.Phys_59_3.2_28] 

 

2.   หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชา   ฟสิกส   ไดสรางรายวิชาที่เสริมสรางทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรู   ไดแก   

2.1 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เชน รายวิชาโครงงาน (วทศ 421) ที่ใหนิสิตพัฒนาทักษะดานงาน           

วิจัยและการคิดวิเคราะหดวยตนเอง อีกทั้งยังมีการสนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานที่ไดจากรายวิชาโครงงานใน งาน 

ประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ที่ ระยอง แมริออท                           

รีสอรท แอนด สปา อําเภอแกลง จ.ระยอง จ.ระยอง ท้ังนี้มีนิสิตชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัล “Best Student Poster                       

Award” จากผลงานเรื่อง XMM-Newton observation of the ultraluminous X-ray source NGC 1313 X-1: a                         

super-Eddington accreting black hole โดยมีอาจารย ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย เปนอาจารยที่ปรึกษา               

[B.Sc.Phys_59_3.2_29] 

2.2 กลุมทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เชน ฟส 237 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในฟสิกส               

[B.Sc.Phys_59_3.2_30] 

2.3 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรไดจัดกลุมวิชาเลือก ไดแก กลุมฟสิกสทฤษฎี กลุมฟสิกสเชิงคํานวณ         

และตัวเลข กลุมฟสิกสการแผรังสีและพลังงานสูง กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส กลุมฟสิกสสถานะของแข็งและวัสดุ กลุม       

ฟสิกสประยุกต และกลุมดาราศาสตรและจักรวาลวิทยา ซึ่งมีความหลากหลายใหนิสิตเลือกเพื่อประกอบวิชาชีพที่ทัน   

สมัยกับโลกปจจุบันและศึกษาตอ   [B.Sc.Phys_59_3.2_31] 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_3.2_1  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       

ฉบับท่ี   12 

B.Sc.Phys_58_3.2_2  คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาช้ันปท่ี   1   ปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_3  โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิิตชั้นปท่ี   1   ปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_4  THEPA   Talk   ครั้งที่   1 

B.Sc.Phys_59_3.2_5  THEPA   Talk   ครั้งที่   2 

B.Sc.Phys_59_3.2_6  THEPA   Talk   ครั้งที่   3 

B.Sc.Phys_59_3.2_7  โครงการเขาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

B.Sc.Phys_59_3.2_8  THEPA   Talk   ครั้งที่   4 

B.Sc.Phys_59_3.2_9  โครงการอบรมฟสิกสอนุภาคพ้ืนฐานสําหรับบุคคลทั่วไป 

B.Sc.Phys_59_3.2_10  สัมมนาหัวขอ Research and Development of Nanostructure Films and It's                 

Applications 
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B.Sc.Phys_59_3.2_11  โครงการ   SCI   FAIR   Presentation   Senior   Project   2016 

B.Sc.Phys_59_3.2_12  โครงการทุนดี-science 

B.Sc.Phys_59_3.2_13  ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีความโดดเดนทางดานวิชาการและทักษะสื่อสาร 

B.Sc.Phys_59_3.2_14  โครงการตนกลาวิทยาศาสตรรุน   3 

B.Sc.Phys_59_3.2_15  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี   1   คณะวิทยาศาสตร   ประจําปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_16  โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร   ประจําป   2559   ครบรอบ   62   ป 

B.Sc.Phys_59_3.2_17  โครงการไหวครู   คณะวิทยาศาสตร   ประจําปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_18  พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

B.Sc.Phys_59_3.2_19  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่   4   คณะวิทยาศาสตร   ประจําปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_20  โครงการ   รดนํ้าขอพรผูใหญในวันสงกรานต   คณะวิทยาศาสตร   ประจําป   2560 

B.Sc.Phys_59_3.2_21  โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลูกทุง   ประจําปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_3.2_22  โครงการเตรียมพรอมกาวสูโลกการทํางาน 

B.Sc.Phys_59_3.2_23  โครงการเขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน 

B.Sc.Phys_59_3.2_24  โครงการงานวันนัดพบแรงงาน   ครั้งท่ี   25 

B.Sc.Phys_59_3.2_25  โครงการเตรียมความสามารถและทักษะในการทํางาน 

B.Sc.Phys_59_3.2_26  โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยั่งยืน   ครั้งที่   3 

B.Sc.Phys_59_3.2_27  โครงการคายฟสิกสสัญจร   ครั้งท่ี   14 

B.Sc.Phys_59_3.2_28  โครงการกีฬา   Science   Games   ครั้งท่ี   16 

B.Sc.Phys_59_3.2_29  การนําเสนอผลงานงานประชุมวิชาการ   Siam   Physics   Congress   2017 

B.Sc.Phys_59_3.2_30  รายวิชา   ฟส   237   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในฟสิกส   (มคอ.2) 

B.Sc.Phys_59_3.2_31  หลักสูตรกลุมรายวิชาเลือก      (มคอ.2) 
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ผลท่ีเกิดกับนิสิต   (ตัวบงช้ีที่   3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ปการศึกษา

ท่ีรับเขา  

 

จํานวน

รับเขา 

 

 

จํานวนนิสิตคงอยู   (จํานวนจริง)   ในแตละปการศึกษา 

รอยละการคงอยู 

ป 

2554 

ป 

2555 

ป 

2556 

ป 

2557 

ป 

2558 

ป  

2559 

ป   2555  61  -  61  51  46  44  9  72.13 

ป   2556  63  -  -  63  44  39  39  61.90 

ป   2557  62  -  -  -  62  22  22  35.48 

ป   2558  58  -  -  -  -  58  41  70.69 

ป   2559  50  -  -  -  -  -  44  88.00 

อัตราการคงอยู      =      จํานวนนิสิตชั้นปท่ี   3 

                                                                                 จํานวนนิสิตรับเขา   (ชั้นปที่   1) 

 

รายการหลักฐานอางอิง         B.Sc.Phys_59_3.3_1   ขอมูลจํานวนนิสิตเมื่อส้ินปการศึกษา59-

มิย60 

 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน      ≥   3   ชุดขอมูล 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

1. การลาออกของนิสิตช้ันปท่ี   1   โดยที่มีนิสิตบางสวนเลือกเรียนฟสิกสเพราะไมตองการปลอยใหเวลาเสียไปใน

ระหวางรอการ   Admission   ใหมในปการศึกษาถัดไป 

2. การยายคณะของนิสิตโดยสาเหตุมาจาก   พื้นความรูทางฟสิกสไมพอ   และ   ความไมมั่นใจในสายการเรียนของ

ตนเอง   โดยทําเรื่องเพื่อขอยายคณะ 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี

รับเขา 
จํานวนรับเขา 

 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแตละป   (คน/รอยละ) 

ป   2556  ป   2557  ป   2558  ป   2559 

ป   2555  61  -  -  35  - 

ป   2556  63  -  -  -  36 

ป   2557  62  -  -  -  - 

ป   2558  58  -  -  -  - 

ป   2559  50  -  -  -  - 

รายการหลักฐานอางอิง    

หนา   18 



*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน      ≥   3   ชุดขอมูล 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  

ในปการศึกษา   2559   มีนิสิตช้ันปที่   4   จํานวน   39   คน   มีนิสิตท่ีจบการศึกษาจํานวน   36   คน   โดยนิสิตที่ยัังไมสําเร็จการ

ศึกษามีจํานวน   3   คน   เน่ืองจาก 

1. นิสิตท่ีไมสามารถเก็บหนวยกิตไดครบตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

2. นิสิตท่ีไมสามารถผานรายวิชาบังคับของหลักสูตร 

 

 

หนา   19 



 

 

 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต      ในปการศึกษา   2559      เทากับ   4.00 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต      ในปการศึกษา   2558      เทากับ   3.75 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต      ในปการศึกษา   2557      เทากับ   3.09 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกสใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร   โดยมีแนว

โนมผลการประเมินอยูในระดับดี   จากแบบสรุปความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนิสิต   โดยมีนิสิตที่ทําแบบ

ประเมินท้ังหมด   2   คน   จากผูรองเรียนทั้งหมด   2   คน   ภาควิชาไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน   สามารถสรุปเปน

คะแนนเฉลี่ยไดเทากับ   4   [B.Sc.Phys_59_3.3_3] 

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีรองเรียน  ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

การแยกกลุมเรียนในรายวิชา   PY103   และ   PY104 

[B.Sc.Phys_59_3.3_4] 

 

 

 

 

 

เนื่องดวยมีนิสิตท้ังในและนอกหลักสูตร   วท.บ.   ไดย่ืนขอ

รองเรียนเรื่องการแยกกลุมเรียนรายวิชา   PY103   และ 

PY104   ซึ่งเปนวิชาแกนเฉพาะสาขา   โดยอาจารยประจํา

หลักสูตรไดเสนอเขาที่ประชุมภาควิชา   ไดขอสรุปวาใหมี

การแยกกลุมเรียนในปการศึกษา   2560 

[B.Sc.Phys_59_3.3_5] 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_3.3_1  ขอมูลจํานวนนิสิตเมื่อส้ินปการศึกษา59-มิย60 

B.Sc.Phys_59_3.3_2  แบบรายงานผลการเรียน   ทบ.   11 

B.Sc.Phys_59_3.3_3  แบบสรุปความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  

B.Sc.Phys_59_3.3_4  ขอรองเรียนของนิสิต 

B.Sc.Phys_58_3.3_5  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งท่ี   2/2560   วาระที่   4.4   เรื่องแบงกลุมผูเรียนวิชา 

PY103   และ   PY104 
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หมวดท่ี   3 
อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร   (ตัวบงชี้ที่   4.1) 

-   ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

ฝายแผนของภาควิชาพิจารณาและจัดทําแผนขอตําแหนงอาจารยทดแทนการเกษียณ และ/หรือ ลาออก ใน     

หลักสูตรตางๆของภาควิชา เพื่อขออัตราทดแทนและเสนอตอภาควิชา คณะฯและมหาวิทยาลัยตามลําดับ     

[B.Sc.Phys_59_4.1_1, B.Sc.Phys_59_4.1_2] หากมีมติใหรับอาจารยใหม จึงดําเนินการรับอาจารยได โดยวิธีการ       

รับอาจารยใหม   2   แนวทาง   ดังน้ี 

1. การใหทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหกับบุคคลภายนอกและอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโท โดยวิธีการ 

กําหนดและวิธีการคัดเลือกไดเปนไปตามแผนบริหารงานบุคคลของภาควิชา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบและขอกําหนด 

บุคคลกรของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งขบวนการการสมัคร การสอบขอเขียน และ สัมภาษณ         

[B.Sc.Phys_59_4.1_3] 

2. การรับสมัครบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ และกําหนด TOR ของ       

อาจารยใหมในดานตางๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตรของภาควิชา โดยขบวนการสมัครเปนไปตามการขอบังคับของ   

มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร   [B.Sc.Phys_59_4.1_4] 
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แผนภาพที่   3   การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
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แผนภาพท่ี   4   การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรจากการจัดสรรทุนการศึกษา 
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-   ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

1.อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุม วางแผน กําหนดปฎิทินการพิจารณา มคอ.3-6 และมีการประชุม       

พิจารณาผลการเรียนและทวนผลสัมฤทธิ ์

2.อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา เกณฑ จํานวนรับ นิสิตทั้งแบบสอบตรง และสอบกลาง         

(Admission)   เพ่ือใหเปนไปตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 

3.อาจารยประจําหลักสูตรรวบรวมผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษาเพื่อ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ   มคอ.7 

4.อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

-   ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดผูที่มีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยเขามาชวยงานเปนอาจารย   

ประจําหลักสูตร อีกท้ังมีอาจารยประจําหลักสูตร 1 ทานไดยื่นขอตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย นอกจาก       

น้ีภาควิชาและคณะวิทยาศาสตรไดมีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ท้ังทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อใหอาจารย     

ประจําหลักสูตรไดพัฒนาเองตนเอง   [B.Sc.Phys_59_4.1_5]  

 

-   กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับท่ี  ช่ือ-นามสกุล  กิจกรรม 

1  ผศ.เฉลิมวัฒน      วงศวาณิชวัฒนา  การเสวนาทางวิชาการ   ฟสิกสกับการพัฒนาประเทศ 

2  อ.จามรี      อมรโกศลพันธ  การเสวนาทางวิชาการ   ฟสิกสกับการพัฒนาประเทศ 

3  อ.ภูณิศรา      ลิ้มนนทกุล  การเสวนาทางวิชาการ   ฟสิกสกับการพัฒนาประเทศ 

4  อ.วาสุเทพ      หลวงทิพย  The   2 nd    NARIT   International   Astronomical 

Training   Workshop   (NIATW) 

5  รศ.สมัคร      พิมานแพง  การเสวนาทางวิชาการ   ฟสิกสกับการพัฒนาประเทศ 

 

การปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหม    ( อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร   ปการศึกษา   2559) 

มีอาจารยประจําหลักสูตรใหม   จํานวน   …2…..   คน 

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี    √                ไมมี       ⬜   
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Phys_59_4.1_1  เลมหลักสูตร   (มคอ.2)   ฉบับท่ี   สกอ.   ประทับตรารับทราบ 

B.Sc.Phys_59_4.1_2  สมอ.   08   การเปล่ียนอาจารยผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตร 

B.Sc.Phys_59_4.1_3  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งท่ี   5/2559   วาระที่   1.3 

B.Sc.Phys_59_4.1_4  ประกาศรับสมัครตําแหนงอาจารย 

B.Sc.Phys_59_4.1_5  สรุปการรวมโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณาจารย 

 

คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   (ตัวบงชี้ที่   4.2) 

ประเด็นท่ี   4.2.1   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

 

 

  

รายการขอมูลพื้นฐาน  ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  5   คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด  5   คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   รอยละ   100 

เทียบคะแนนเต็ม   5   =   รอยละ   100   ข้ึนไป  5    คะแนน 

ประเด็นท่ี   4.2.2   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 

 

 

 

รายการขอมูลพื้นฐาน  ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2   คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด  5   คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ   40 

เทียบคะแนนเต็ม   5   =   รอยละ   40   ข้ึนไป  5    คะแนน 
 

ประเด็นท่ี   4.2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

เกณฑมาตรฐาน  ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร  7   คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด  5   คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ   140 

เทียบคะแนน   5   คะแนน   5   คะแนน 
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ลําดับ 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 

 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 
คาถวงนํ้า

หนัก 

1  ผศ.เฉลิมวัฒน      วงศวาณิช

วัฒนา 
1.   B.Sc.Phys_59_4.2.3_1  1 

2  อ.จามรี      อมรโกศลพันธ  1.   B.Sc.Phys_59_4.2.3_2  1 

3  อ.ภูณิศรา      ลิ้มนนทกุล  1.    B.Sc.Phys_59_4.2.3_3 

2.    B.Sc.Phys_59_4.2.3_4 

3.   B.Sc.Phys_59_4.2.3_5 

3 

4  อ.วาสุเทพ      หลวงทิพย  1.    B.Sc.Phys_59_4.2.3_6  1 

5  รศ.สมัคร      พิมานแพง  1.   B.Sc.Phys_59_4.2.3_7  1 

 

ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก  7 

คิดเปนรอยละ  140 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_1  Wongwanitwattana   C.   Etching   of   Semiconductors   with   SF6. 

In:   Shohet   JL,   editor.   Encyclopedia   of   Plasma   Technology: 

Taylor   &   Francis;   2016   Dec;1288-94. 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_2  Aliev   GN,   Amonkosolpan   J,   Wolverson   D.   Observation   of 

oxygen   dimers   via   energy   transfer   from   silicon   nanoparticles. 

Physical   Chemistry   Chemical   Physics.   2016   Jan;18(2):690-693. 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_3  Tuscharoen   S,   Horprathum   M,   Eiamchai   P,   Nuntawong   N, 

Chananonnawathorn   C,   Limnonthakul   P,   et   al.,   editors. 

Growth   of   Nanostructure   Silver   Films   by   DC   Magnetron 

Sputtering   for   Surface   Enhanced   Raman   Scattering   Substrate. 

Key   Engineering   Materials;   Trans   Tech   Publ.   2016:285-288. 
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B.Sc.Phys_59_4.2.3_4  Pokai   S,   Limnonthakul   P,   Horprathum   M,   Kalasung   S, 

Eiamchai   P,   Limwichean   S,   et   al.,   editors.   Influence   of 

Growth   Conditions   on   Morphology   of   ZnO   Nanorods   by 

Low-Temperature   Hydrothermal   Method.   Key   Engineering 

Materials;   Trans   Tech   Publ.   2016:53-56. 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_5  Limnonthakul   P,   Yangnoi   D,   Bintachitt   P,   Hengwattana   M, 

Horprathum   M.   Influence   of   Various   Precursor   Compositions 

and   Substrate   Angles   on   ZnO   Nanorod   Morphology   Growth 

by   Aqueous   Solution   Method.   Journal   of   Mathematical   and 

Fundamental   Sciences.   2016;48(1):48-54. 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_6  Puttharugsa   C,   Khemmani   S,   Utayarat   P,   Luangtip   W. 

Investigation   of   the   rolling   motion   of   a   hollow   cylinder   using 

a   smartphone.   European   Journal   of   Physics.   2016   Sep;37(5): 

1-10. 

B.Sc.Phys_59_4.2.3_7  Wasan   Maiaugree,   Samuk   Pimanpang,   Wirat   Jarernboon   and 

Vittaya   Amornkitbamrung,   “Influence   of   acid   modification 

multiwall   carbon   nanotube   counter   electrodes   on   the   glass 

and   flexible   dye-sensitized   solar   cell   performance”, 

International   Journal   of   Photoenergy, 

dx.doi.org/10.1155/2016/2853046,   2016. 
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ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร   (ตัวบงชี้ที่   4.3)   

ตัวบงชี้ยอย 
ปการศึกษา  ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557  2558  2559 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร    5   คน  6   คน  5   คน  4 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร  4.24  4.12  4.37 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_4.3_1  สมอ.08 

B.Sc.Phys_59_4.3_2  มคอ.2 

B.Sc.Phys_59_4.3_3  สรุปการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารยประจํา

หลักสูตร   วท.บ.   สาขาวิชาฟสิกส   ปการศึกษา   2559 
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หมวดท่ี   4 
หลักสูตร   การเรียนการสอน   การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร ) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร   (ตัวบงชี้ที่   5.1) 

-   การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหนาที่กํากับ ติดตามการเรียนการสอนใหเปนไปตาม   

มคอ.2   ของหลักสูตรภายใตมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.   2552   [B.Sc.Phys_59_5.1_1]  

 

- สาระรายวิชาและกรอบโครงสรางหลักสูตรตามมคอ.2   [B.Sc.Phys_59_5.1_2]      ประกอบดวย  
 

 
รายละเอียด  หนวยกิต 

1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  93  

                  2.1      วิชาแกน    25 

                                 2.1.1      วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน    18 

                                 2.1.2      วิชาแกนเฉพาะสาขา    7 

               2.2      วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  68 

2.2.1      วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู     6 

2.2.2      วิชาเฉพาะดานบังคับ      47 

2.2.3      วิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา  15 

3.   หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 

รวม  ไมนอยกวา  129 

 

 

 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกช้ันปในแตละ   

ภาคการศึกษาผานการประชุมภาควิชาวาระการตัดเกรด [B.Sc.Phys_59_5.1_3] เพื่อใหนิสิตไดศึกษาตาม     

กรอบโครงสรางหลักสูตร และสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษา ทั้งนี้แผนการศึกษาในแตละ     

ภาคการศึกษาประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี     

[B.Sc.Phys_59_5.1_4]   

- อาจารยประจําหลักสูตรติดตาม พิจารณาคําอธิบายรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum         

mapping) ของแตละรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 ใหสอดคลองกับ มคอ.2 โดยพิจารณาจาก           

มคอ.3   ท่ีอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาไดสงผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย   [B.Sc.Phys_59_5.1_5]   
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- อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินงานหลักสูตร ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ         

มคอ.5) และสรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7) พรอมท้ังการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุง         

พัฒนาในปการศึกษาถัดไป   [B.Sc.Phys_59_5.1_6] 

- เสนอชื่อเพ่ือปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินงาน   

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู [B.Sc.Phys_59_5.1_7] เพื่อเสนอ ใหจัด     

ทํา   สมอ.   8   ตอไป 

-   การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 

 
   

                                             แผนภาพที่   5   กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร   วท.บ   (ฟสิกส) 
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- เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใชในปการศึกษา 2560 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา และ         

ใหขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อทําหนาที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและรองรับ ความ   

ตองการของตลาดแรงงาน รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหไดไดเลมหลักสูตร ที่ไดรับการรับรองจาก       

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   [B.Sc.Phys_59_5.1_8] 

- คณะกรรมการพัฒนาและใหขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรทําการเสนอราง มคอ.2 ฉบับปรับปรุงป 2560         

ตอภาควิชาฯ [B.Sc.Phys_59_5.1_9] เพื่อใหอาจารยรวมกันพิจารณากอนการสงราง มคอ.2       

[B.Sc.Phys_58_5.1_10]   เขาสูกระบวนการรับรองตอไป  

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_5.1_1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

B.Sc.Phys_59_5.1_2  สาระรายวิชาและกรอบโครงสรางหลักสูตรตามมคอ.2 

B.Sc.Phys_59_5.1_3  รายงานการประชุมภาควาระการตัดเกรด   1/2559   และ   2/2559  

B.Sc.Phys_59_5.1_4  แผนการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

B.Sc.Phys_59_5.1_5  มาตรฐานผลการเรียนรู   (curriculum   mapping)   ของแตละรายวิชา 

B.Sc.Phys_59_5.1_6  มคอ.3   และ   มคอ.5   (ปการศึกษา   2559) 

B.Sc.Phys_59_5.1_7(1)  รายงานการประชุมภาควิชา   ครั้งท่ี   8/2559 

B.Sc.Phys_59_5.1_7(2)  สมอ.   08   เสนอการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดของและอาจารยประจําในหลักสูตร 

B.Sc.Phys_59_5.1_8  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและใหขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร 

B.Sc.Phys_59_5.1_9  รายงานการประชุมภาควิชาเกี่ยวกับการติดตามเสนอราง   มคอ.2   ฉบับปรับปรุงป   2560 

B.Sc.Phys_59_5.1_10  ราง   มคอ.2   ฉบับปรับปรุงป   2560 
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การบริหารหลักสูตร 

1.   ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

-      งบประมาณในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไมเพียงพอ     จากแนวโนมของ

จํานวนนิสิตท่ีลดลงในทุกช้ันป   สงผลโดยตรงตองบประมาณรายไดของภาควิชา   อีกทั้งหลักสูตรยังมีรายวิชาที่

ตองมีการจัดซื้อจัดจาง   ครุภัณฑ   วัสดุ   ใหทันสมัย   และเพียงพอตอการเรียน   การสอน   โดยเฉพาะในรายวิชา

ปฏิบัติการ   ฟส183   ฟส184   ฟส385   ฟส386   เปนตน   รายวิชาคอมพิวเตอรและอิเลกทรอนิกส   ฟส273 

ฟส343   เปนตน   และรายวิชาโครงงานฟสิกส   ยังไมรวมถึงหองเรียน   และอุปกรณสื่อการเรียนการสอน   

 

2.   ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

-   จากปญหาท่ีระบุในขอท่ี   1   ขางตน   ทําใหมีอุปกรณและเครื่องมือในการเรียนการสอนไมเพียงพอ   ในรายวิขา

ท่ีเปนการทดลอง   นิสิตอาจรวมกลุมทําการทดลองมากถึง   4-5   คนในบางการทดลอง   ทําใหทักษะในการเรียน

รูภาคปฏิบัติลดลง 

 

3.   แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

-   เพ่ือมีจํานวนนิสิตที่สนใจในหลักสูตรมีจํานวนสูงขึ้น   จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหสอดคลอง

กับจํานวนนิสิตท่ีระบุไวใน   มคอ.   2   ใหมากท่ีสุด   นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน   จากเหตุผลดังกลาวจะสงผลตองบประมาณที่มากขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ตัวบงชี้ที่   5.2) 

 

 

แผนภาพที่   6   ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

-   การกําหนดผูสอน 

ฝายการเรียนการสอนจัดทําแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความประสงคในการสอนรายวิชาในหลักสูตรจาก   

อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน และนํามาพิจารณาจัดการเรียนการสอนพรอมลงรายนามผูสอนในแตละ 

รายวิชาใหเปนไปตามความเหมาะสมผานการประชุมภาควิชา โดยมีผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมเห็นชอบดวย   

[B.Sc.Phys_59_5.2_1] นอกจากนั้นยังไดติดตามการเปดรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 ผานระบบ         

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของนิสิตอีกดวย 

[B.Sc.Phys_59_5.2_2(1)   และ   B.Sc.Phys_59_5.2_2(2)] 

 

-   การกํากับ   ติดตาม   และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู   (มคอ.3   และ   มคอ.4) 

ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรแจงปฏิทินการดําเนินการจัดสง มคอ. ใหเปนไปตามระยะเวลา     

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้ของหลักสูตร และนําเขาที่ประชุมภาค จากนั้นอาจารยประจําหลักสูตร     

ทําการกํากับติดตาม   และพิจารณา   มคอ.3      ทุกรายวิชาที่เปดสอน   [B.Sc.Phys_59_5.2_3,   B.Sc.Phys_59_5.2_4] 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ     

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ภาควิชาสนับสนุนใหนิสิตจัดโครงการที่จะสามารถนําองคความรูฟสิกสที่ไดเรียนมาในรายวิชาพื้นฐาน   

ฟส 103 ฟส 104 และรายวิชาบังคับ เชน ฟส 221 มาใชในการจัดการทดลองฟสิกสอยางงาย ภายใตการนําเสนอ                   

แนวคิด การทดลอง และกิจกรรม เพื่อถายทอดใหนักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความรูพื้นฐานฟสิกสที่เกี่ยวของ       

โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ท้ังนี้โครงการดังกลาวมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับมัธยมที่อยูใน 

จังหวัดซึ่งมหาวิทยาลัยใหการบริการวิชาการตอชุมชนอยางตอเนื่อง โดยโครงการนี้นับไดวาเปนโครงการที่จะสามารถ 

ตอยอดการบริการวิชาการรวมกับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในชุมชนนั้นๆไดเปนอยางด ี

(B.Sc.Phys_59_5.2_5,   B.Sc.Phys_59_5.2_6   ) 

2. นิสิตไดนําความรูจากรายวิชา PY491 ไปใชในการดําเนินการนําเสนอผลงานผานการประชุมวิชาการ ที่จัด       

โดยคณะวิทยาศาสตร ออกมาในรูปแบบโปสเตอรและบทคัดยอที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานวิจัยของนิสิตชั้นปที่ 4     

(B.Sc.Phys_59_5.2_7) 

3. คณาจารยและนิสิตภาควิชาฟสิกสไดรวมกันดําเนินโครงการบริการวิชาการชื่อโครงการเปดโลกวิทยาศาสตร   

สูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยั่งยืนครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2560             

(B.Sc.Phys_59_5.2_8)  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_5.2_1  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งท่ี   7/2559 

B.Sc.Phys_59_5.2_2   (1)   ทบ.   3   รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา   1/2559  

B.Sc.Phys_59_5.2_2   (2)   ทบ.   3   รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา   2/2559 

B.Sc.Phys_59_5.2_2   (3)  มคอ.   3   และ   มคอ.   5   รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_5.2_3  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งท่ี   10/2559   13/2559   และ   2/2560      (ที่มีการ

พิจารณาติดตามและพิจารณา   มคอ.) 

B.Sc.Phys_59_5.2_4  ปฏิทินมหาวิทยาลัยที่ใชในการดําเนินการติดตามและพิจารณา   มคอ.ของหลักสูตร 

วท.บ.   สาขาวิชาฟสิกส   ประจําปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_5.2_5  เอกสารการขอจัดโครงการคายฟสิกสสัญจรครั้งที่   14 

B.Sc.Phys_59_5.2_6  เอกสารประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการคายฟสิกสสัญจรครั้งที่   14 

B.Sc.Phys_59_5.2_7  เลมบทคัดยอการนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของคณะวิทยฯ 

B.Sc.Phys_59_5.2_8  เอกสารประกอบท่ีใชบริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแกวอยางยั่งยืนครั้งที่   3 
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การประเมินผูเรียน   (ตัวบงช้ีท่ี   5.3) 

-   การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- อาจารยผูสอนแตละรายวิชามีการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติให   

สอดคลองกับ   มคอ.3   และมีการแสดงผลการประเมินใน   มคอ.5   ของแตละรายวิชา   [B.Sc.Phys_59_5.3_1] 

 

-   การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

- ภาควิชามีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนิสิตในแตละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนแตละ     

รายวิชาเสนอผลการเรียนของนิสิตตอที่ประชุม เพื่อใหท่ีประชุมรับทราบและอนุมัติผลการเรียนของนิสิต ทั้งสองภาค   

การศึกษา ในการประชุมภาควิชาครั้งท่ี 13/2559 ในภาคเรียน 1/2559 และ ในการประชุมภาควิชาครั้งที่ 5/2560               

ในภาคเรียน 2/2559 [B.Sc.Phys_59_5.3_2] จากนั้นนําผลท่ีไดเขาสูที่ประชุม ประจําคณะฯเพื่อพิจารณาอนุมัติผล       

การเรียนของนิสิต [B.Sc.Phys_59_5.3_1] เมื่อไดรับการอนุมัติแลวอาจารยผูสอน จึงสามารถสงผลการเรียนผาน     

ระบบ   supreme   และจัดทํา   มคอ.5   ตอไป 

 

-   การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร   (มคอ.5   มคอ.6   และ   มคอ.7) 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีการติดตามอาจารยผูสอนใหจัดสง มคอ.5 รวมถึงมีการรวมกันพิจารณา มคอ.5         

[B.Sc.Phys_59_5.3_3] ท่ีอาจารยผูสอนจัดสงผานระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา         

รายงานการประเมินตนเองและ   มคอ.7 
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แผนภาพที่   7   ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Phys_59_5.3_1  มคอ.3   และ   มคอ.5   หลักสูตร   วท.บ.   สาขาวิชาฟสิกส   ปการศึกษา   2559  

B.Sc.Phys_59_5.3_2  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งท่ี   13/2559   และ   5/2560  

B.Sc.Phys_59_5.3_3  รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร   วท.บ.   ครั้งที่   1/2560   และ   6/2560 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   (ตัวบงชี้ที่   5.4) 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานจามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ     

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏใน หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงาน ไดใน             

แตละปการศึกษา 

* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขอ 1, 6 และ ขอ 10 เทานั้น การดําเนินงานตามกรอบ                     

มาตรฐานคุณวุฒิ ขออ่ืน   ๆ     และ/หรือการดําเนินงาน ตามสาขาวิชาชีพ ใหเปนไปตาม   มคอ.2   หมวดที่   7   ขอ   7   ของหลักสูตรน้ัน   ๆ    

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key   Performance   Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ   80 
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน   ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ   80 
มีสวนรวมในการประชุม   ในปการศึกษา 
2559   เพ่ือวางแผน   ติดตาม   และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร   

B.Sc.Phys_59_5.4_1 
รายงานการประชุม
ภาคเร่ืองติดตาม 
มคอ.3      มคอ.5 

รายงานเสนอราง 
มคอ2 

2  มีรายละเอียดของหลักสูตร   ตามแบบ   มคอ.   2 
ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ   หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
/สาขาวิชา   (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส 
ไดรับการรับทราบจาก   สกอ.   เมื่อวันที่   8 
กุมภาพันธ   2555   โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร   ตามแบบ   มคอ.   2   ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

B.Sc.Phys_59_5.4_2 
มคอ2 

3  มีรายละเอียดของรายวิชา   และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม   (ถามี)   ตามแบบ 
มคอ.   3   และ   มคอ.   4   อยางนอยกอนการเปด
สอนใน   แตละภาคการศึกษา   ใหครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตร   มีรายละเอียดของรายวิชา   ตามแบบ 
มคอ.   3   ในภาคเรียนที่   1/2559   จํานวน   36 
วิชา   และภาคเรียนที่   2/2559   จํานวน   34 
วิชา   กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  

B.Sc.Phys_59_5.4_3 
หนาเวบเพจที่แสดง
รายวิชาที่จัดสง   มคอ. 
3   และ      มคอ.   5   ใน
ภาคเรียนที่   1/2559 

และ   2/2559 

4  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม   (ถามี)   ตามแบบ   มคอ. 
5   และ   มคอ.   6   ภายใน   30   วัน   หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร   ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา   ตามแบบ   มคอ.5   ในภาคเรียนที่ 
1/2559   จํานวน   36   วิชา   และภาคเรียนที ่
2/2559   จํานวน   34   วิชา   ภายใน   30   วัน   หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่   2559   ครบทุกรายวิชา 

B.Sc.Phys_59_5.4_3 

5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ   มคอ.   7   ภายใน   60   วัน   หลังปการ
ศึกษา 

หลักสูตร   มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
การของหลักสูตร   ตามแบบมคอ.   7   ภายใน 
60   วัน   หลังส้ินสุดปการศึกษา   2559 

เลมรายงานผลการดํา 
เนินงานของหลักสูตรป 

2559 

6  มีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสิตใน
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสิตใน
รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา   2559   อยาง
นอยหนึ่งครั้งตอภาคการศึกษา   โดยผานที่
ประชุมภาควิชาฟสิกสครั้งที่   13/2559   และ 
5/2560   และผานท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร
ครั้งที่   1/2560      และ   12/2560 
 

B.Sc.Phys_59_5.4_4 
รายงานการประชุมที่
แสดงการทวนสอบผล
การเรียนรูของนิสิต 
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7  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน   หรือการประเมินผลการเรียน
รู   จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน   มคอ.   7   ปท่ีแลว 

ไดมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน   กลยุทธการสอน   หรือการประเมินผล
การเรียนรู   จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน   มคอ.   7   ป   2558 

B.Sc.Phys_59_5.4_5 
รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน   ปการศึกษา 

2558 

8  อาจารยใหม   (ถามี)   ทุกคน   ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยใหมในปการศึกษา   2558   จํานวน   2 
คน   ไดรับการปฐมนิเทศหรือและแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอนจากโครงการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Phys_59_5.4_6 

9  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ   และ/หรือวิชาชีพ   อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดเขารับการ
อบรบเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ   และ/หรือ
วิชาชีพ 

B.Sc.Phys_59_5.4_7 

10  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (
ถามี)   ไดรับการพัฒนาวิชาการ   และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ   50   ตอป 

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทั้งหมด   9   คน   ไดรับการพัฒนาวิชาการ   และ/
หรือวิชาชีพทุกคนเปนรอยละ   77.78   ตอป 

B.Sc.Phys_59_5.4_8 

11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร   เฉล่ียไม
นอยกวา   3.50   จากคะแนนเต็ม   5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร   เฉลี่ยไม
นอยกวา   3.50   จากคะแนนเต็ม   5.00 

B.Sc.Phys_59_5.4_9 

12  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม   เฉลี่ยไมนอยกวา   3.50   จาก
คะแนนเต็ม   5.00 

ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต 
เฉลี่ย   4.03   จากคะแนนเต็ม   5.00 

B.Sc.Phys_59_5.4_1
0 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12   

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน  11   

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี ้ 91.67   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส      มีการดําเนินงานรอยละ   91.67   ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ   4.50 

 

 

รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Phys_59_5.4_1  รายงานการประชุมติดตามหลักสูตร 

B.Sc.Phys_59_5.4_2  มคอ.2 

B.Sc.Phys_59_5.4_3  เอกสารออนไลน   มคอ.3   และ   มคอ.   5   ปการศึกษา   2559 

B.Sc.Phys_59_5.4_4  รายงานการประชุมภาควิชา   ครั้งท่ี   13/2559      และ   ครั้งที่   5/2560 

รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรครั้งที่   1/2560      และ   12/2560 

B.Sc.Phys_59_5.4_5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   ปการศึกษา   2558 

B.Sc.Phys_59_5.4_6  โครงการปฐมนิเทศนอาจารยใหม 

B.Sc.Phys_59_5.4_7  รายละเอียดโครงการที่อาจารยประจําทุกคนเขารวม 

B.Sc.Phys_59_5.4_8  รายละเอียดโครงการที่บุคลากรเขารวม 

B.Sc.Phys_59_5.4_9  ผลสรุประดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  

B.Sc.Phys_59_5.4_10  รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป 

การศึกษา   2558   (ขอมูล   ณ   วันที่   31   พฤษภาคม   2560) 

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   (ตัวบงชี้ที่   6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง   

สนับสนุนการเรียนรู 

1. ภาควิชาฟสิกสและคณะวิทยาศาสตร รวมกับหลักสูตรสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

[B.Sc.Phys_59_6.1_1]   ดังนี ้

จํานวนหองบรรยาย   (Lecture)      8   หอง 

จํานวนหองปฏิบัติการ   (Laboratory)      9   หอง 

จํานวนหองคอมพิวเตอร   1   หอง 

จํานวนหองปฏิบัติการณข้ันสูง   3   หอง 

จํานวนหองพักนิสิต   1   หอง 

หองสมุดใชของสํานักหอสมุดกลาง 

แหลงการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส   ผานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 

ระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกสผานสํานักหอสมุดกลาง 

2.  อาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหความพรอมทางกายภาพ เชน ปริมาณ คุณภาพพรอมใชงาน เสนอตอ       

ภาควิชาเพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ภาควิชาไมไดรับอนุมัติใหจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร       

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งมีความจําเปนตองใชในวิชา ฟส273 การเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส     

ท่ีเปนวิชาบังคับ ทําใหมีจํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงตอการจัดการเรียนการสอนได โดยอาจารยประจําหลักสูตรได   

สรุปและแจงปญหาใหภาควิชาและฝายแผนในที่ประชุมภาควิชาครั้งท่ี 6/2559 โดยทางภาควิชาไดเสนอขอโอนยาย   

คอมพิวเตอรจากคณะฯ มายังภาควิชาฟสิกส นอกจากนี้ ภาควิชายังไดรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑที่ใชใน     

รายวิชาโครงงานใหกับนิสิตเพิ่มเติมอีกดวย   [B.Sc.Phys_59_6.1_2] 

3.  เปดโอกาสใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความพรอมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูผาน  

ปค. 003 และ ปค. 004 จากน้ันอาจารยประจําหลักสูตรรวบรวมและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ         

ความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต 

4.  อาจารยประจําหลักสูตรนําผลการประเมินจากขอ 3 มาพิจารณารวมกันในที่ประชุมอาจารยประจํา   

หลักสูตรครั้งท่ี 1/2560 และ 6/2560 [B.Sc.Phys_59_6.1_3] เสนอตอภาควิชา/คณะ เพื่อเสนอการปรับปรุง           

คุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอไป 

 

-   จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูจากแบบ ปค. 003 และ ปค. 004 พบวานิสิตมี           

ความพึงพอใจอยูในระดับดี   [B.Sc.Phys_59_6.1_3] 
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-   กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

จากผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเมื่อปการศึกษา 2558 ทางภาควิชาจึงไดนําผลใหฝายเเผน     

พิจารณา  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเตรียมทํา action plan และการทํางบประมาณของภาควิชาในปการศึกษา 2560           

โดยภาควิชาไดรับการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑจํานวน 3 รายการ ไดแก 1. เครื่องเคลือบผิวแบบปนเหว่ียง             

2. โตะทดลองทางทัศนศาสตร 3. เครื่องขัดตัวอยางชิ้นงาน [B.Sc.Phys_59_6.1_4] ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับสิ่ง         

สนับสนุนการเรียนรูอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการศึกษาของนิสิต 

 

 

 
 

แผนภาพที่   8     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Phys_59_6.1_1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

B.Sc.Phys_59_6.1_2  รายงานประชุมภาควิชาครั้งท่ี   8/2559   และ   9/2559 

B.Sc.Phys_59_6.1_3  รานงานประประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

B.Sc.Phys_59_6.1_4  รายงานประชุมภาควิชาครั้งท่ี   9/2559 
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หมวดท่ี    5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ  กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ  ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ 

1.การติดตาม   มคอ.3   ท่ีเปดภาค 

1/2559 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2559 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

2.อาจารยประจําหลักสูตร   วท.บ. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา   การดําเนินงาน

ของหลักสูตรและ   มคอ.3   ภาค 

1/2559 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2559 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

3.ในการประชุมภาควิชาแจงความคืบ

หนาการติดตามและพิจารณา   มคอ.3 

ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา   ในภาค 

1/2559 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2559 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

4.นํา   มคอ.3   ประจําภาคการศึกษา 

1/2559   ข้ึนเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 

กอนเปดการ

ศึกษา   1/2559 

อาจารยผูรับ

ผิดชอบ

รายวิชา 

สําเร็จตามแผน 

5.การติดตาม   มคอ.3   ท่ีเปดภาค 

2/2559 

ธันวาคม   2559  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

6.   อาจารยประจําหลักสูตร   วท.บ. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา   การดําเนินงาน

ของหลักสูตรและมคอ.3   ภาค 

2/2559 

ธันวาคม   2559  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 
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7.ในการประชุมภาควิชาแจงความคืบ

หนาการติดตามและพิจารณา   มคอ.3 

ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา   ในภาค 

2/2559 

สัปดาหแรก

ของเดือน

มกราคม   2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

8.นํา   มคอ.3   ประจําภาคการศึกษา 

2/2559   ข้ึนเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 

กอนเปดภาค

การศึกษา 

2/2559 

อาจารยผูรับ

ผิดชอบ

รายวิชา 

สําเร็จตามแผน 

9.ติดตามแบบ   มคอ.5   ท่ีเปดสอนทุก

รายวิชาในภาคการศึกษา   1/2559 

มกราคม   2560  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

10.   อาจารยประจําหลักสูตร   วท.บ. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา   แบบ   มคอ.5   ที่

เปดสอนทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

1/2559 

มกราคม   2560  อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

11.   ในการประชุมภาควิชาแจงความ

คืบหนาการติดตามและพิจารณา 

มคอ.5   ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา   ในภาค 

1/2559 

มกราคม   2560  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

12.   จัดสงรายงานผลการดําเนินการ

ตามแบบ   มคอ.5   1/2559   ใหคณะ

วิทยาศาสตร 

ภายใน   22 

มกราคม   2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

13.   ติดตามแบบ   มคอ5.   ท่ีเปดสอน

ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา   2/2559 

สัปดาหที่สอง

ของเดือน

มิถุนายน2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

14.   อาจารยประจําหลักสูตร   วท.บ. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา   แบบ   มคอ.5   ที่

เปดสอนทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

2/2559 

มิถุนายน2560  อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 
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15.   ในการประชุมภาควิชาแจงความ

คืบหนาการติดตามและพิจารณา 

มคอ.5   ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา   ในภาค 

2/2559 

มิถุนายน 

2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

16.   จัดสงรายงานผลการดําเนินการ

ตามแบบ   มคอ.5   ภาค   2/2559   ให

คณะวิทยาศาสตร 

ภายใน   22 

มิถุนายน 

2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

17.   อาจารยประจําหลักสูตร   ประชุม

พิจารณาจัดทํา   มคอ.7   และแบบ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในเดือน

มิถุนายน 

2560 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

สําเร็จตามแผน 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.   ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร   (จํานวนหนวยกิต   รายวิชาแกน   รายวิชาเลือกฯ)   (ถามี)   

เน่ืองดวยไดถึงรอบการปรับปรุงหลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ที่จะเร่ิมใชในปการศึกษา 2560       

แลวน้ันทางภาควิชาได ขอเสนอใหแตงตั้งกรรมการใหขอมูลและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรีของภาควิชาฟสิกส และ     

ไดทําการปรับปรุงหลักสูตร   โดยแยกออกเปน   2   วิชาเอก   ดังนี ้

1.1   วิชาเอกฟสิกส 

1.2   วิชาเอกฟสิกสประยุกต 

 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน       

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)   (ถามี)   

ภาควิชาไดขอเสนอแตงตั้งกรรมการใหขอมูลและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรีของภาควิชาฟสิกส โดยไดมีการ   

พิจารณาแกไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติม รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และ circular mapping ของแตละรายวิชา โดย                 

รายละเอียดยังอยูในข้ันตอนการดําเนินการ  
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แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป   2560 

แผนการปฏิบัติการแตละแผน   วันที่คาดวาจะส้ินสุดแผน   และผูรับผิดชอบ 

 

แผนดําเนินการ  กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ  ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ 

1.การติดตาม มคอ.3 ที่เปดภาค     

1/2560 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

2.อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.   

ประชุมเพ่ือพิจารณา การดําเนินงาน 

ของหลักสูตรและ มคอ.3 ภาค     

1/2560 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

   รอดําเนินการ 

3.ในการประชุมภาควิชาแจงความคืบ

หนาการติดตามและพิจารณา มคอ.3   

ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา ในภาค   

1/2560 

สัปดาหแรก

ของเดือน 

สิงหาคม   2560 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

4.นํา มคอ.3 ประจําภาคการศึกษา     

1/2560   ข้ึนเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 

กอนเปดการ

ศึกษา   1/2560 

อาจารยผูรับ

ผิดชอบ

รายวิชา 

รอดําเนินการ 

5.การติดตาม มคอ.3 ที่เปดภาค     

2/2560 

ธันวาคม   2560  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

6. อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.     

ประชุมเพ่ือพิจารณา การดําเนินงาน 

ของหลักสูตรและมคอ.3 ภาค   

2/2560 

ธันวาคม   2560  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

7.ในการประชุมภาควิชาแจงความคืบ

หนาการติดตามและพิจารณา มคอ.3   

สัปดาหแรก

ของเดือน

ประธานและ

เลขานุการ

รอดําเนินการ 
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ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา ในภาค   

2/2560 

มกราคม   2561  หลักสูตร 

8.นํา มคอ.3 ประจําภาคการศึกษา     

2/2560   ข้ึนเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 

กอนเปดภาค

การศึกษา 

2/2560 

อาจารยผูรับ

ผิดชอบ

รายวิชา 

รอดําเนินการ 

9.ติดตามแบบ มคอ.5 ท่ีเปดสอนทุก   

รายวิชาในภาคการศึกษา   1/2560 

มกราคม   2561  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

10. อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.     

ประชุมเพ่ือพิจารณา แบบ มคอ.5 ท่ี     

เปดสอนทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

1/2560 

มกราคม   2561  อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

11. ในการประชุมภาควิชาแจงความ 

คืบหนาการติดตามและพิจารณา 

มคอ.5 ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา ในภาค     

1/2560 

มกราคม   2561  ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

12. จัดสงรายงานผลการดําเนินการ 

ตามแบบ มคอ.5 1/2560 ใหคณะ     

วิทยาศาสตร 

ภายใน 22   

มกราคม   2561 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

13. ติดตามแบบ มคอ5. ที่เปดสอน     

ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา   2/2560 

สัปดาหที่สอง

ของเดือน

มิถุนายน2561 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

14. อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.     

ประชุมเพ่ือพิจารณา แบบ มคอ.5 ท่ี     

เปดสอนทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

2/2560 

มิถุนายน2561  อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

15. ในการประชุมภาควิชาแจงความ 

คืบหนาการติดตามและพิจารณา 

มิถุนายน 

2561 

ประธานและ

เลขานุการ

รอดําเนินการ 
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มคอ.5 ท่ีเปดสอนทุกรายวิชา ในภาค     

2/2560 

หลักสูตร 

16. จัดสงรายงานผลการดําเนินการ 

ตามแบบ มคอ.5 ภาค 2/2560 ให       

คณะวิทยาศาสตร 

ภายใน 22   

มิถุนายน 

2561 

ประธานและ

เลขานุการ

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 

17. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุม   

พิจารณาจัดทํา มคอ.7 และแบบ   

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในเดือน

มิถุนายน 

2561 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รอดําเนินการ 
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หมวดท่ี   6 
ขอคิดเห็น   และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1.   ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

   1.                                               การรับนิสิตควรมีการปรับปรุงพัฒนาและประชาสัมพันธใหมีความหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมาย 

2.                                               จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคลสําหรับการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

2.   ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. โดยปกติมหาวิทยาลัยมีระบบโรงเรียนในเครือขายที่ไดรับขอมูล   ขาวสารจากมหาวิทยาลัยโดยตรง 

แตผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดวยกับผูประเมินที่ใหขยายขาวสารและประชาสัมพันธไปสูโรงเรียนนอกเครือ 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดวยกับผูประเมินในการวางแผนพัฒนาเปนรายบุคคลสําหรับการกาวเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

3.   การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

                              ผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอขอเสนอแนะจากผูประเมิน   และความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป   รายงานประเมินตนเองของภาควิชา

ฟสิกส   คณะวิทยาศาสตรประจําป   2560   และใหภาคดําเนินการตอไป 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา   2559   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ      มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ   ดังนี ้
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01   –   2.00   นอย 

2.01      –   3.00      ปานกลาง 
3.01      –   4.00   ด ี

4.01      –   5.00   ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคประกอบท่ี   1  ผาน   

องคประกอบท่ี   2  3.49  ระดับคุณภาพด ี 2   ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี   3  3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง  3   ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี   4  3.15  ระดับคุณภาพด ี 3   ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี   5  3.50  ระดับคุณภาพด ี 4   ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี   6  3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง  1   ตัวบงชี ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 
3.26  ระดับคุณภาพด ี 13   ตัวบงชี ้
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ผลการประเมิน    (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ   ขอ   1,2   และ   11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนิน

งาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” ) 

องคประกอบที่   1      การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้   1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย   สกอ. 

1.   จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา   5   คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา   1   หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน  ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

2.   คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา   หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย   ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน   อยางนอย   2   คน 

ผาน  ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

3.   คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา   หรือ
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป   ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจํานวนอยางนอย 
3   คน 

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

4.   คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

1.   อาจารยประจําหรือผูทรง   คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน      มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย   ในสาขา
วิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน   และ   2.   มี
ประสบการณดานการสอน   และ   3.   มี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

5.คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก   (ก) 
และอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควา
อิสระ   (ข) 

1.   เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย   ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน   และ   2.   มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

6.   คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  
(ถามี) 

1.   เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย   ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและ  
2.   มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

7.   คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

1.   อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน   ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย   ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันและ   2.   มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

หนา   51 



8.   การตีพิมพเผย
แพรผลงานของผู
สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือส่ิงพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกล่ันกรอง(peer   review)   ซึ่งอยู
ในรูปแบบเอกสาร   หรือ   สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

9.   ภาระงานอาจารย
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ   :   อาจารย   1   คน   ตอ   นักศึกษา  
5   คน 

ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

10.   อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผล
งานวิจัยอยางตอ
เนื่องและสม่ําเสมอ 

อยางนอย   1   เรื่องในรอบ   5   ป  ไมป่ระเมนิใน

เกณฑนี์� 

ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

11.   การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน   5   ป   (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน   เพื่อใหหลักสูตรใชงานตในปที่   6) 
หมายเหตุ   สําหรับหลักสูตร   5   ป   ประกาศใชในป
ที่   7   หรือ   หลักสูตร   6   ป   ประกาศใชในปที่   8 

ผาน  ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน   “ไมผาน” 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่   1.1    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาฟสิกส             ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง  ตัวหาร  ผลลัพธ  คะแนน 

องคประกอบที่   2      บัณฑิต       

ตัวบงช้ีท่ี      2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

33.00  8.00  4.13  4.13 

ตัวบงช้ีท่ี   2.2   รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน   1   ป   (ระดับปริญญาตรี) 

12.00  21.00  57.14  2.86 

ตัวบงช้ีท่ี   2.2   ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา โท/
เอก    ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

       

องคประกอบที่   3      นิสิต      

ตัวบงช้ีท่ี      3.1      การรับนิสิต           3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      3.2      การสงเสริมและพัฒนานิสิต        3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      3.3      ผลท่ีเกิดกับนิสิต         3.00  3.00 

องคประกอบที่   4      อาจารยประจําหลักสูตร     

ตัวบงช้ีท่ี      4.1      การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร         3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      4.2      คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร           4.44 

            ประเด็นท่ี   4.2.1   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

5.00   5.00   100.00  5.00 

            ประเด็นท่ี   4.2.2   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 2.00  5.00   40.00  3.33 

               ประเด็นท่ี   4.2.3   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  7.00   5.00   140.00  5.00 

            ประเด็นท่ี   4.2.4   จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร    (เฉพาะปริญญาเอก) 

       

ตัวบงช้ีท่ี      4.3      ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร         2.00  2.00 

องคประกอบที่   5   หลักสูตร   การเรียนการสอน   การประเมินผูเรียน     

ตัวบงช้ีท่ี      5.1      สาระของรายวิชาในหลักสูตร         3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      5.2      การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน        3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      5.3   การประเมินผูเรียน           3.00  3.00 

ตัวบงช้ีท่ี      5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ 

      100.00  5.00 

องคประกอบที่   6      ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู     

ตัวบงช้ีท่ี   6.1   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู         3.00  3.00 

คะแนนเฉล่ียตัวบงชี้   องคประกอบที่   2   -   6      (   จํานวน   13      ตัวบงชี้)  ตัวตั้ง  42.43 
             ตัวบงชี ้ 13.00 
        คะแนน  3.26 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

I  P  O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1  ผาน/ ไมผาน การประเมิน   

2 
คะแน
นเฉล่ีย
ของทุก
ตัวบงชี้

ใน 
องค
ประก
อบท่ี   2 

-   6 

2  -  - 
3.49 

(2.1,2.2) 
3.49  ระดับคุณภาพด ี

3  3 
3.00 

(3.1,3.2,3.3) 
-  -  3.00  ระดับคุณภาพด ี

4  3 
3.15 

(4.1,4.2,4.3) 
-  -  3.15  ระดับคุณภาพด ี

5  4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

-  3.50  ระดับคุณภาพด ี

6  1  - 
3.00 
(6.1) 

-  3.00  ระดับคุณภาพด ี

รวม  13  7  4  2   

ผลการประเมิน  3.06  3.50  3.49  3.26  ระดับคุณภาพด ี

 
 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี   2   -   องคประกอบที่   6    (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 

 

องคประกอบท่ี   2 

จุดเดน/จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

1.   

2.   

จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ 

1.   

2.   
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องคประกอบท่ี   3 

จุดเดน/จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต เชน ดานวิชาการ     

ดานการนําเสนอผลงานวิชาการจากโครงงาน

นิสิตจนไดรับรางวัลระดับนานาชาติ และมีการเต 

รียมความพรอมสูดานวิชาชีพผานกระบวนการ

ฝกงาน 

-   สงเสริมใหมีการนําเสนอผลงานอยางตอเนื่อง 

-   จัดหาขอมูลแหลงฝกงานใหกับนิสิตที่มีความสนใจ 

จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ 

-   การรับนิสิต 

  

- มีการปรับปรุงพัฒนา ประชาสัมพันธ หลากหลายชอง     

ทางเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน   4   ข้ึนไป  

 

 

 

องคประกอบท่ี   4 

จุดเดน/จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกทุกคน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรเปน

ท่ียอมรับระดับนานาชาติและมีผลงานจํานวนมาก 

สงเสริมการทําวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ 

การวางแผนในการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน   4   ข้ึนไป  
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องคประกอบท่ี   5 

จุดเดน/จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

1.   

2.   

จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ 

1.   

2.   

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน   4   ข้ึนไป  

 

 

 

องคประกอบท่ี   6 

จุดเดน/จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

อาจารยประจําหลักสูตรมีความทุมเทในการแก

ปญหาท่ีจะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับนิสิต 

ในการจัดการเรียนการสอน เชน วิชาการเขียน   

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส และยังสามารถ 

ไปใชกับรายวิชาอ่ืนๆได   เปนตน 

ควรประเมินและนําผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มาพัฒนา   ปรับปรุง   การจัดการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ 

1.   

2.   

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน   4   ข้ึนไป  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ( ✓ ) 
□       ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว   โดยไมไดประจําหลักสูตรอื่นๆ   อีก 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี   1:   ผศ.เฉลิมวัฒน      วงศวาณิชวัฒนา 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี   :   ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี   2:   อ.จามรี      อมรโกศลพันธ 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี   :   ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี   3:   อ.ภูณิศรา      ลิ้มนนทกุล 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี   :   ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี   4:   อ.วาสุเทพ      หลวงทิพย 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี   :   ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี   5:   รศ.สมัคร      พิมานแพง 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี   :   ______________________ 
 

เห็นชอบโดย   :   ________________________________________(หัวหนาภาควิชา) 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี_______________________ 
 

เห็นชอบโดย   :   ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น   :   ______________________________________   วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก   1 

ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

(ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดพรอมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน      จํานวนนิสิตที่สอบผานแตละรายวิชาและการก

ระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน  จํานวน
นิสิตที่ลง
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผาน 

A  B+  B  C+  C  D+  D  E  I  IP  F  P  S  U  W 

BI101  1/2559  -  -  -  1  12  12  9  6  -  -  -  -  -  -  3  43  34 

BI191  1/2559  -  -  3  11  18  6  1  1  -  -  -  -  -  -  -  40  39 

CH100  1/2559  -  -  -  -  7  7  21  4  -  -  -  -  -  -  2  41  35 

CH190  1/2559  -  -  3  16  10  8  2  1  -  -  -  -  -  -  -  40  39 

MA115  1/2559  3  2  2  10  12  2  11  4  -  -  -  -  -  -  4  50  42 

PY103  1/2559  -  -  2  4  5  16  13  10  -  -  -  -  -  -  5  55  40 

PY183  1/2559  1  14  22  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  45  41 

PY212  1/2559  3  2  3  4  2  7  10  2  -  -  -  -  -  -  12  45  31 

PY221  1/2559  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1 

PY272  1/2559  1  4  5  6  9  8  5  1  -  -  -  -  -  -  1  40  38 

PY274  1/2559  -  -  1  2  9  8  16  3  -  -  -  -  -  -  1  40  36 

PY312  1/2559  2  5  3  5  3  2  1  -  -  -  -  -  -  -  2  23  21 

PY341  1/2559  1  -  1  7  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  15  14 

PY352  1/2559  -  2  -  -  6  8  7  10  -  -  -  -  -  -  5  38  23 

PY354  1/2559  3  -  6  5  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20  20 

PY375  1/2559  1  1  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  6 

PY377  1/2559  -  2  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  6 

PY385  1/2559  -  3  4  3  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  15 

PY415  1/2559  4  7  6  3  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  1  25  24 

PY433  1/2559  3  4  4  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  17  15 

PY434  1/2559  1  3  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  15  10 

PY445  1/2559  7  11  8  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  27  27 

PY446  1/2559  3  4  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  12 

PY455  1/2559  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1 

PY459  1/2559  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  7  4 
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PY467  1/2559  2  3  5  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  14 

PY491  1/2559  31  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  38 

PY494  1/2559  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  10 

PY495  1/2559  4  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  8 

SCI301  1/2559  -  -  2  2  8  5  18  7  -  -  -  -  -  -  -  42  35 

SWU121  1/2559  2  12  19  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  45  42 

SWU141  1/2559  9  12  17  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  45  42 

SWU151  1/2559  15  8  7  7  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  3  45  41 

SWU252  1/2559  5  16  11  5  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  40  39 

SWU353  1/2559  -  17  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  21  20 

SWU366  1/2559  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 

MA116  2/2559  6  6  9  7  6  3  -  1  -  -  -  -  -  -  1  39  37 

PY104  2/2559  -  -  1  1  11  16  9  7  -  -  -  -  -  -  2  47  38 

PY171  2/2559  8  3  2  11  4  7  3  2  -  -  -  -  -  -  1  41  38 

PY184  2/2559  8  13  11  1  -  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  38  34 

PY211  2/2559  2  4  7  7  8  7  4  -  -  -  -  -  -  -  -  39  39 

PY212  2/2559  -  -  1  -  -  3  6  1  -  -  -  -  -  -  3  14  10 

PY221  2/2559  -  -  1  7  8  8  14  2  -  -  -  -  -  -  1  41  38 

PY251  2/2559  -  1  1  9  15  8  6  -  -  -  -  -  -  -  2  42  40 

PY273  2/2559  16  5  5  8  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  38 

PY331  2/2559  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3 

PY332  2/2559  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1 

PY342  2/2559  3  -  2  3  2  7  5  1  -  -  -  -  -  -  -  23  22 

PY343  2/2559  4  5  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  14 

PY352  2/2559  -  -  -  -  -  -  5  3  -  -  -  -  -  -  -  8  5 

PY353  2/2559  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4 

PY386  2/2559  3  3  6  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  15 

PY414  2/2559  2  3  7  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  17  16 

PY416  2/2559  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  5 

PY432  2/2559  1  -  4  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  11  9 

PY438  2/2559  3  1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  13  7 

PY444  2/2559  3  4  7  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  23  18 

PY464  2/2559  4  4  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  15  12 

PY468  2/2559  -  -  1  1  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  12  6 

PY479  2/2559  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2 

หนา   60 



PY492  2/2559  21  13  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  39  39 

PY494  2/2559  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 

PY495  2/2559  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 

SCI302  2/2559  1  -  6  6  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  14 

SWU111  2/2559  1  10  19  6  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  38  37 

SWU122  2/2559  -  2  4  15  10  6  -  1  -  -  -  -  -  -  -  38  37 

SWU145  2/2559  10  13  10  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  35  34 

SWU251  2/2559  7  12  9  7  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  39  39 

SWU351  2/2559  3  11  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18  18 

SWU371  2/2559  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  - 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ

รหัส   ชื่อวิชา 
ภาคการ

ศึกษา 

ความผิด

ปกต ิ
การตรวจสอบ  เหตุที่ทําใหผิดปกติ  มาตรการแกไข 

           

 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส   ชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  เหตุผลที่ไมเปดสอน  มาตรการที่ดําเนินการ 

PY376   การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY413   สวนศาสตรและการประยุกต  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY418   พลศาสตรเคออส  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY419   กลศาสตรของไหล  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY422   ซินเนอเจทิกส  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY423   ฟสิกสเชิงสถิต ิ 1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY435   ฟสิกสนิวเคลียร  1/2559  นิสิตถอนรายวิชา  ปดรายวิชา 

PY436   ฟสิกสสถานะของแข็ง   2  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY437   ผลึกวิทยารังสีเอกซ  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY447   ปรากฎการณแมเหล็กเบ้ืองตน  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY448   ทัศนศาสตรและการประยุกต  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY457   กลศาสตรควอนตัมเชิง

สัมพันธภาพเบ้ืองตน 

1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY458   ทฤษฎีควอนตัมยุคเกา  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY461   ชีวฟสิกส  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY462   ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY465   การตรวจสอบและการควบคุม

มลพิษ 

1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 
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PY469   ฟสิกสบรรยากาศเบ้ืองตน  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY478   การคํานวณเชิงตัวเลขและ

อรรถประโยชนสําหรับฟสิกส 

1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY479   คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส   4  1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY487   ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยี

สูญญากาส 

1/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY376   การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY413   สวนศาสตรและการประยุกต  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY418   พลศาสตรเคออส  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY419   กลศาสตรของไหล  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY422   ซินเนอเจทิกส  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY423   ฟสิกสเชิงสถิต ิ 2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY435   ฟสิกสนิวเคลียร  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY436   ฟสิกสสถานะของแข็ง   2  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY437   ผลึกวิทยารังสีเอกซ  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY447   ปรากฎการณแมเหล็กเบ้ืองตน  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY448   ทัศนศาสตรและการประยุกต  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY457   กลศาสตรควอนตัมเชิง

สัมพันธภาพเบ้ืองตน 

2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY458   ทฤษฎีควอนตัมยุคเกา  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY461   ชีวฟสิกส  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY462   ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY465   การตรวจสอบและการควบคุม

มลพิษ 

2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY469   ฟสิกสบรรยากาศเบ้ืองตน  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY478   การคํานวณเชิงตัวเลขและ

อรรถประโยชนสําหรับฟสิกส 

2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY487   ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยี

สูญญากาส 

2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

PY496   ฝกงาน  2/2559  ไมนิสิตเลือกเรียน  ปดรายวิชา 

 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส   ชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  หัวขอที่ขาด  สาเหตุที่ไมไดสอน  วิธีแกไข 
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คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน   และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส   ชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  ผลการประเมินโดยนิสิต  แผนการปรับปรุง 

ม ี ไมม ี

PY103   ฟสิกส   1  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY183   ปฏิบัติการฟสิกส   1  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY212   คลื่นและการสั่น  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY221   อุณหและสถิติฟสิกส  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY272   คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส   2  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY274   สถิติสําหรับฟสิกส  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY312   กลศาสตร   2  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY341   แมเหล็กไฟฟา   1  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY352   กลศาสตรควอนตัม   1  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY354   ฟสิกสแผนใหม   2  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY375   คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส   3  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY377   การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ใน

ฟสิกส 

1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY385   ปฏิบัติการฟสิกส   3  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY415   ดาราศาสตร  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY433   ฟสิกสวัสด ุ 1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY434   การกัดกรอนเบ้ืองตน  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY445   อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY446   ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY455   สภาพโนมถวงเบื้องตน  1/2559        ไมม ี มคอ.   5   หมวด   6 

PY459   ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน  1/2559        ไมม ี มคอ.   5   หมวด   6 

PY467   ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY491   โครงงานฟสิกส  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY494   หัวขอพิเศษทางฟสิกส   1  1/2559     ม ี   มคอ.   5   หมวด   6 

PY495   หัวขอพิเศษทางฟสิกส   2  1/2559       ไมม ี มคอ.   5   หมวด   6 

SCI301   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

1 

1/2559      *ดูหมายเหตุทาย

ตาราง 

PY104   ฟสิกส   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY171   คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 
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PY184   ปฏิบัติการฟสิกส   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY211   กลศาสตร   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY212   คลื่นและการสั่น  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY221   อุณหและสถิติฟสิกส  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY251   ฟสิกสแผนใหม   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY273   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในฟสิกส 

2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY331   ฟสิกสสถานะของแข็ง   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY332   ฟสิกสพอลิเมอร  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY342   แมเหล็กไฟฟา   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY343   อิเล็กทรอนิกส   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY352   กลศาสตรควอนตัม   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY353   กลศาสตรควอนตัม   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY386   ปฏิบัติการฟสิกส   4  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY414   วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY416   การทดลองและกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร 

2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY432   ฟสิกสพลาสมาเบ้ืองตน  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY438   วัสดุนาโน  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY444   อิเล็กทรอนิกส   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY464   พลังงานทดแทน  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY468   อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY479   คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส   4  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY492   สัมมนาฟสิกส  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY494   หัวขอพิเศษทางฟสิกส   1  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

PY495   หัวขอพิเศษทางฟสิกส   2  2/2559  ม ี   มคอ.5   หมวด   6 

SCI302   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

2 

2/2559      *ดูหมายเหตุทาย

ตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ในภาคการศึกษา   1/2559   มีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด   25   รายวิชา   มีนิสิตทําประเมินผานระบบปค.003 

ท้ังหมด   22   รายวิชา   และไมประเมิน   3   รายวิชา   คิดเปนรอยละ   88.00 

ในภาคการศึกษา   2/2559   มีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด   27   รายวิชา   มีนิสิตทําประเมินผานระบบปค.003 

ท้ังหมด   27   รายวิชา   คิดเปนรอยละ   100 

หมายเหตุ    วิชา   SCI301   และ   SCI302   เปนรายวิชารหัสของคณะท่ีแยกตอน   โดยใหอาจารยในภาควิชาเปนผูสอน   แตรายวิชาอยูใน

ความรับผิดชอบของคณะ   ทําใหภาควิชาและหลักสูตรไมมีขอมูล 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน   และ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม  1.การติดตามประเมินผลราย

บุคคลใน   รายละเอียดทําไดยาก 

จึงไดแตสังเกตจาก   พฤติกรรม 

สีหนาการตอบรับของนิสิต 

2.   นิสิตเขียนการบานสงแตไม

พยายามทํา   ความเขาใจเนื้อหาใน

การบาน 

  

  

  

  

3.การติดตามประเมินผลราย

บุคคลในรายละเอียดทําไดยาก

และไมสามารถทําไดอยาง

ครอบคลุม      เนื่องจากสาระท่ีสอน

ในหลักสูตรโดยธรรมชาติแลวไม

คอยมีโอกาสสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

4.การตรวจผลงานจากการบานท่ี

ใหกับนิสิตพบวานิสิตนั้นยังคง

ลอกการบานกันเนื่องจากกลัววา

จะไมมีคะแนนการบาน 

  

1.ควรมีการโตตอบขอขอคิดเห็น

กับนิสิต      นิสิตมีความคิดเห็น

อยางไร 

  

2.   ใหนิสิตมาแสดงวิธีทํา   หรือ

อธิบายการบานขอน้ันๆหนาชั้น

เรียน   หากการอธิบายในสวนไหน

ผิด   ผูสอนจะไดชวยอธิบาย   เพิ่ม

เติมใหนิสิตเขาใจไดอยางถูกตอง 

  

 

3.ควรมีการสอดแทรกเกี่ยวกับ

คุณธรรมและจริยธรรม 

  

  

  

  

 

 

4.ควรมีการกระตุนใหนิสิต 

ตระหนักถึงผลเสียจากการลอก

การบาน 
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ความรู  1.   นิสิตยังไมตื่นตัวในการเรียนรู

เทาที่ควร 

  

  

  

2.นิสิตมักไมคอยมีสมาธิในการ

เรียน 

  

1.   ควรเนนใหนิสิตเห็นวาสิ่งที่

กําลังเรียนอยูนี้สามารถนําไปใช

ประโยชนในสาขาอาชีพอยางไร 

พรอมทั้งใหแบบฝกหัดกลับไป 

ฝกฝน 

2.ควรเพิ่มเทคนิคในการสอนเพื่อ

กระตุนใหนิสิตตื่นตัวในการเรียน

รู 

ทักษะทางปญญา  1.นิสิตมักไมคอยมีสมาธิในการ

เรียน 

1.ควรเพิ่มเทคนิคในการสอนเพื่อ

กระตุนใหนิสิตตื่นตัวในการเรียน

รู 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล

และความรับผิดชอบ 

1.มีความแตกตางทางทักษะใน

ดานตางๆของนิสิต 

1.ควรพิจารณาจัดกลุมในการทํา

กิจกรรมใหเหมาะสม   โดย

พิจารณาจากความแตกตางทาง

ทักษะในดานตางๆของนิสิต 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิสิตมี     ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

สามารถเพิ่มไดโดยใหการบาน

นิสิตเกี่ยวกับการคํานวนมากขึ้น 
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ภาคผนวก   2 

Common   DataSet 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ  รายการ  ผลการดําเนินงาน  หนวย  หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่      2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา   34  คน    

2  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด   4  คน    

3  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต   16.3  คะแนน    

4  รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน   11.76  รอยละ    

ตัวบงชี้ที่   2.2      (ระดับปริญญาตรี)   รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป 

5  จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป   12  คน    

6  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   34  คน    

7  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ป    35.29  รอยละ    

8  คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1   ปเทียบ
คะแนนเต็ม   5 

2.86    คะแนน    

ตัวบงชี้ที่   2.2      (ระดับปริญญาโท)   ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด     คน    

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ   (ระดับปริญญาโท) 

10  จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   (0.10)     ชิ้น    

11  จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ   (0.20) 

   ชิ้น    

12  จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

   ชิ้น    

13  จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ   ก.พ.อ.         (0.40) 

   ชิ้น    

14  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   (0.40)     ชิ้น    

15  จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI   กลุม
ท่ี   2   (0.60) 

   ชิ้น    

16  จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับชาติตามประกาศ   ก.พ.อ.(0.80) 

   ชิ้น    

17  จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI   กลุม
ท่ี   1   (0.80) 

   ชิ้น    

18  จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับชาติ      ตามประกาศ   ก.พ.อ.   (1.00) 

   ชิ้น    

19  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   (1.00)     ชิ้น    

20  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ     น้ําหนัก    

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค   (ระดับปริญญาโท) 

21  งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   หรือผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส   online   (0.20) 

  ชิ้น    

22  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   (0.40)    ชิ้น    

23  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   (0.60.)    ชิ้น    
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24  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   (0.80)    ชิ้น    

25  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   (1.00)    ชิ้น    

26  ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก    

27  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก    

ตัวบงชี้ที่   2.2   (ระดับปริญญาเอก)   ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด     คน    

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ   (ระดับปริญญาเอก) 

29  บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   (0.20) 

   ชิ้น    

30  บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ   (0.40) 

   ชิ้น    

31  บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล   แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ   ก.พ.อ. 
(0.40) 

   ชิ้น    

32  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   (0.40)     ชิ้น    

33  บทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI   กลุมที่   2 
(0.60) 

       

34  บทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ   ตามประกาศ   ก.
พ.อ.(0.80) 

   ชิ้น    

35  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI   กลุมที่   1 
(0.80) 

   ชิ้น    

36  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ   ตามประกาศ   ก.พ.อ.   (1.00) 

   ชิ้น    

37  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   (1.00)     ชิ้น    

38  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ      น้ําหนัก    

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค   (ระดับปริญญาเอก) 

39  งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   หรือผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส   online      (0.20) 

   ชิ้น    

40  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   (0.40)     ชิ้น    

41  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ   (0.60)     ชิ้น    

42  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   (0.80)     ชิ้น    

43  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   /   นานาชาติ(1.00)     ชิ้น    

44  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ      น้ําหนัก    

45  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค      น้ําหนัก    

ตัวบงชี้ที่   4.2      คุณภาพอาจารย 

  ตัวบงชี้ที่   4.2.1   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   5  คน    

47  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   5  คน    

48  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   100  รอยละ    

49  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ   คะแนนเต็ม 
5   คะแนน 

 5  คะแนน    

หนา   68 



 

 

 

  ตัวบงชี้ที่   4.2.2   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   2  คน    

51  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   40  รอยละ    

52  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   คะแนนเต็ม 
5   คะแนน 

3.33  คะแนน    

  ตัวบงชี้ที่   4.2.3   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

  ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53  จํานวน บทความวิจัย ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ   (0.20) 

   ชิ้น    

54  จํานวน บทความวิชาการ ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   (0.20) 

   ชิ้น    

55  จํานวน บทความวิจัย ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ         (0.40) 

   ชิ้น    

56  จํานวน บทความวิชาการ ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ         (0.40) 

  ชิ้น    

57  จํานวน บทความวิจัย ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐาน
ขอมูล   แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้   ตามประกาศ   ก.
พ.อ.   (0.40) 

   ชิ้น    

58  จํานวน บทความวิชาการ ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐาน
ขอมูล   แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้   ตามประกาศ   ก.
พ.อ.   (0.40) 

   ชิ้น    

61  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   (0.40)     ชิ้น    

59  จํานวน บทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI   กลุม
ท่ี   2   (0.60) 

   ชิ้น    

60  จํานวน บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI 
กลุมท่ี   2   (0.60) 

   ชิ้น    

62  จํานวน บทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ที่อยูในฐาน
ขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ   ก.พ.อ.      (0.80) 

   ชิ้น    

63  จํานวน บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ที่อยูในฐาน
ขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ   ก.พ.อ.      (0.80) 

   ชิ้น    

64  จํานวน บทความวิจัย    ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI 
กลุมท่ี   1   (0.80) 

   ชิ้น    

65  จํานวน บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล   TCI 
กลุมท่ี   1   (0.80) 

   ชิ้น    

66  จํานวน บทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ   ก.พ.อ.   (1.00) 

   ชิ้น    

67  จํานวน บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ   ก.พ.อ.   (1.00) 

 7  ชิ้น    

68  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   (1.00)     ชิ้น    

69  จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
(1.00) 

   ชิ้น    

หนา   69 



 

70  จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ   (1.00)     ชิ้น    

71  จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช   พันธุสัตว   ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
(1.00) 

   ชิ้น    

72  จํานวน ตํารา ที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว   (1.00)     ชิ้น    

73  จํานวน หนังสือ ที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว   (1.00)     ชิ้น    

74  จํานวน ตํารา ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ   (1.00) 

   ชิ้น    

75  จํานวน หนังสือ ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ   (1.00) 

   ชิ้น    

76  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ     น้ําหนัก    

  ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77  งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   หรือผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส   online   (0.20) 

   ชิ้น    

78  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   (0.40)     ชิ้น    

79  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   (0.60.)     ชิ้น    

80  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   (0.80)     ชิ้น    

81  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   (1.00)     ชิ้น    

82  ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค      น้ําหนัก    

83  ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค      น้ําหนัก    

  4.2.4   จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

84  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

   ชิ้น    

85  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร     คน    

86  จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร     ชิ้น/คน    

87  คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย   /   บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร   (คะแนนเต็ม   5   คะแนน) 

  คะแนน   
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