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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  วันที่รายงาน 22 พฤษภาคม 2565 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร : 25491721109534 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. ผศ.วิโรจน ์จันทร์จิตวิริยะ    1. ผศ.วิโรจน ์จันทร์จิตวิริยะ    1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 

(หลั กสู ตรปรับปรุง พ .ศ. 2564) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
2. ก าหนดใช้หลักสูตรนี้ ในภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
3. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 16 วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
4. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้
ความเห็นชอบหลักสูตร ใน  การประชุมครั้ งที่ 
1/2564 วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  
5. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและ
คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย  ราชภัฏ
นครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  
6. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  2/2564 
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564  
7.สกอ.รับทราบหลักสูตร 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 
8.วันที่ครุสภา รับรองปริญญา 9 ธันวาคม พ.ศ.
2564 
 
 
 
 

2. ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2. ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
3. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 3. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
4. นางสาวปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 4. นางสาวปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 
5. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์ 5. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์ 
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อาจารย์ผู้สอน  (อาจารย์ประจ า) 
1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ   
2. ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี
3. ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
4. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
5. นายพีรพัฒน์  ค าเกิด 
6. นางสาวดุษฎี  ค าบุญเรือง 
7. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์ 
8. นางสาวปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
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แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา 
กิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนา 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    

1.ให้หลักสูตรส ารวจ
ข้อมูลของบัณฑิตที่
ท างานไมต่รงตาม
สาขา เพื่อปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือ
เพิ่มทักษะที่ต้องการ
พัฒนาจากการส ารวจ
ภาวะการมีงานท า 

2. ควรมีการรายงาน
ข้อมูลรายได้ของ
บัณฑิตทีท่ างานแล้ว 
เพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในการประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

 

-หลักสูตร

ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลของบัณฑิตที่
จบปีการศึกษา 
2563 ว่าได้ท างาน
ตรงตามสาขา
หรือไม่ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตรเมื่อ
ครบรอบพัฒนา
หลักสูตร 

-รายงานข้อมูล
รายได้ของบัณฑิตที่
ได้งานท า เป็น
ข้อมูลประกอบการ
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

 

ปีการศึกษา 
2564 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลของบัณฑิตที่จบปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 คน 
ได้งานท าตรงตามสาขา จ านวน 
1 คน อีก 1คน ยังไม่ท างาน 
เนื่องจากมีความประสงค์จะ
อุปสมบท 
 
 
 
 
 
 
จากการส ารวจรายได้ของ
บัณฑิตทีไ่ด้งานท า มีรายได้ขั้น
ต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ เงินเดือน
ระดับปริญญาตรี 15,000 – 
20,000 บาท ต่อเดือน 

-ไม่มี- 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

  - มีจ านวนนักศึกษา
ที่เข้าใหม่ มาได้จาก
การประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรจ านวนกี่คน 

   - ควรทบทวนกล
ยุทธ์ในการ
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร ในการรับ
นักศึกษาใหม่ 
เนื่องจากในปี 2563 
มีจ านวนลดลง 

1.ส ารวจข้อมูล
นักศึกษาใหม่ที่
ได้มาจากการ
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรเพื่อ
วางแผน
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

2. ทบทวนกลยทุธ์
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรในการรับ
นักศึกษาใหม่ปี 
2565 
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรผ่าน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Facebook  ,line 
และค่ายวิทย์สัญจร 

ปีการศึกษา 
2564 

 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

 
 

 สาขาวชิาฟสิิกส์ได้เข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล 
การออกประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาผ่านค่าย
วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยา เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 
2 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2563   
ครั้งที่ 3 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ เมื่อวันที่  16 
มีนาคม 2564 ครัง้ที่ 4 
โรงเรียนเซนย์โยเซฟ 
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564  และ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในโครงการ พัฒนา
ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชน
และการศึกษา ณ โรงเรียนเก้า
เลี้ยววิทยา วันที่ 17 กับ วันที่ 
24 มีนาคม 2564  

- 

- ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินความพงึ
พอใจเก่ียวกับการให้
ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้
ในการประเมิน 

- ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของแต่ละ
โครงการ 

-ในปีต่อให้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดในการ
แสดงผลความส าเร็จ 

 ปีการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

- ปรับปรุงวิธีการประเมินความ
พึงพอใจเก่ียวกับการให้
ค าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการ
ประเมินตามข้อเสนอแนะ 

- การประเมินความส าเร็จของ
แต่ละโครงการ 

-การก าหนดตัวชี้วัดในการ
แสดงผลความส าเร็จ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
- หลักสูตรควรมีแผน
ให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ท า
อย่างไรให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ
ต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งผลงานทาง
วิชาการ  

- เตรียมแผนรองรับ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ 

- มีการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล 

 -หลักสูตร
จัดท า
แผนพัฒนา
อาจารย์ให้มี
ผลงานวิชาการ 
เตรียมความ
พร้อมให้
อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ และ
จัดท า
แผนพัฒนา
อาจารย์เป็น
รายบุคคล 

ปีการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
แผนพัฒนาตนเองโดยก าหนดให้
อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการก าหนดแผนในการ
ท างานวิจัยและขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

 

- ควรจะมีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ต่อเนื่องทุกปี 

หลักสูตร
สนับสนุนให้
อาจารย์ใน
หลักสูตรท าการ
วิจัยโดยให้
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอทุน
วิจัยจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ ทั้ง
ของแหล่งทุน 
คณะฯ  
สถาบันวิจัยและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ปีการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

 ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิดและ
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง ได้ท า
งานวิจัยเรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาชุดการเรียนการ
สอนโดยใช้ของเล่นเชิงฟิสิกส์ 
ได้รับทุนสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2565 จากคณะ 
เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 
 ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์
วงษ์ ได้ท างานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาคลื่นรังสีอาทิตย์โดย
การวัดแบบติดตั้งอยู่กับที่และ
แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์
บนพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรีโดยได้รับทุน
สนับสนุนปีงบประมาณ 2565 
จากคณะฯเทคโนโลยี เป็น
จ านวนเงิน 10,000 บาท 
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- ในส่วนของผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ด้านการพัฒนา
อาจารย์ ไม่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ด้านการ
วางแผน และการ
บริหารอาจารย์ 

ด ำเนินกำร

ประเมินความ
พึงพอใจด้าน
การพัฒนา
อาจารย์ ให้
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ด้านการ
วางแผน และ
การบริหาร
อาจารย์ 

ปีการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

ประเมินความพึงพอใจด้าน
การพัฒนาอาจารย์ ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ด้านการ
วางแผน และการบริหาร
อาจารย์ 

- 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
- การบูรณาการยัง
ไม่ครบทุกด้าน (เน้น
การบูรณาการให้
ครบทุกด้านในปี 
2564 โดยท า
แผนการบูรณาการ) 

- หลักสูตรมี
กระบวนการอย่างไร 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม 
curriculum 
mapping 

- ควรมีการรายงาน
รายละเอียดผลการ
ทวนสอบ และจาก
สถานการณ์การ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ยังสามารถ
ใช้วิธีการประเมินผล
แบบเดิมได้หรือไม่ 

-จัดท ำแผนกำรบูร
ณำกำรรำยวชิำให้
ครบทั้ง กำรบูรณำ
กำรกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร 
ทำงสงัคม และกำร
ท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-ก ำหนด

กระบวนกำรให้

อำจำรย์ผู้สอนทรำบ

กำรประเมินผลกำร

เรียนรู้ตำม 

curriculum 
mapping 

-จัดท ำรำยงำน
รำยละเอียดผลกำร
ทวนสอบจำก
สถำนกำรณ์กำร
เรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน ์

ปี
การศึกษา 

2564 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

จัดท ำแผนกำรบูรณำกำร
รำยวิชำดังนี้  

1. กำรบูรณำกำรกับกำร
วิจัยกับรำยวชิำคลืน่  

2. กำรบูรณำกำรกับกำร
บริกำรวิชำกำรทำง
สังคมกับรำยวชิำ

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฟิสิกส์และรำยวิชำ
ฟิสิกส์2 

3. กำรบูรณำกำรกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับรำยวชิำ
ฟิสิกส์ 2 

 

-ไม่มี- 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 
 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ านวน 5 คนและเปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร และ
ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา มีรายชื่อดังนี้ 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา 
และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายวโิรจน์ จนัทร์จิตวิริยะ  
3-6599-00575-18-0 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) ,2536 
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2527 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
3-6798-00049-73-7 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(พลังงานทดแทน) ,2554 
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) ,2548 
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2543 
ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ,2545 
 ตรง 
 สัมพันธ์                              

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย      
ธรรมาธิราช                 

3 นายชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
3-6403-00051-89-1 

อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,2549 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพีครู, 
2552                             
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2540 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

4 น.ส.ปนัดดา สทิธิเขตรกรณ์ 
1-1899-00066-24-1 

อาจารย ์ ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,25561 
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,2555 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,2564 
 
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2552 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

5 น.ส.ณฐพร  มีสวัสดิ์        
3-3508-00967-62-5 

อาจารย ์ วท.ม.(พลังงานทดแทน) ,2550
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2547
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,2547 
 ตรง 
 สัมพันธ์                            

มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบนัราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลยัสุโขทัย       
ธรรมาธิราช                       
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
        1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  2 คน 
        2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  3 คน  และ 
        3. ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 
ผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ กพอ. 
 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง  5 ปี 

1 นายวโิรจน์ จนัทร์จิตวิริยะ  
3-6599-00575-18-0 

ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด , ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ, นาย
ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง. (2562) การท านายขนาดแผ่นดินไหวภาคใต้
ของประเทศไทยผ่านทางการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (TCI 2) 

2 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
3-6798-00049-73-7 

ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์, และศุภชัย ทวี. (2561). การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของชั้นไทเทเนียมไดออกไซต์ในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง  โดยเปรียบเทียบความเข้มข้น
ของโพลีเอทธีลีนไกลคอล 4000. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"  ครั้งที่ 14, 1 
พฤศจิกายน 2561 (น. 103-109). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร. (TCI กลุ่ม 1) 

3 นายชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
3-6403-00051-89-1 

ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด , ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ, นาย
ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง. (2562) การท านายขนาดแผ่นดินไหวภาคใต้
ของประเทศไทยผ่านทางการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (TCI 2) 

4 น.ส.ปนัดดา สทิธิเขตรกรณ์ 
1-1899-00066-24-1 

Tomuang, K., Sittiketkorn, P., Srisawad, P., Limphirat, 
A., Herold, C., Yan, Y-L., Chen, G., Zhou, D-M., 
Kobdaj, C., and Yan, Y. (2019). Production of 

and    in pp collisions at  7 TeV. 

Physical Review C, 99(3), p 034002-1  034002-6. 
(SCOPUS) 

Phacharatouch Chaimongkon, Tanachod Thapang, 
Tanaporn Boonprasert, Apichaya Chumsri, Panadda 
Sittiketkorn, Patcharapan Thongkum and Pornrad 
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Srisawad. (2019). Elliptic flow of the proton in 
197Au + 197Au collisions reaction at intermediate 
energy by using a quantum molecular dynamics 
model. Journal of Physics: Conference Series, 1380, 
012008. 
 
Phacharatouch Chaimongkon, Pitchayapak 
Kunkaew, Panwaris Rerkwattanaampai, Panadda 
Sittiketkorn, Patcharapan Thongkum and Pornrad 
Srisawad. (2019). Azimuthal emission patterns of 
proton in 58Ni + 58Ni collision at intermediate 
energy by using a quantum 
molecular dynamics model. Journal of Physics: 
Conference Series, 1380, 012009. 
 

Phacharatouch Chaimongkon, Jenitsata Jeerakad, 
Tidarut Doo-saard, Chanadan Douykhumklaw, 
Sakda Prajit, Panadda Sittiketkorn, Patcharapan 
Thongkum and Pornrad Srisawad. (2019). The effect 
of K+ potential on the nuclear equation of state 
for the K+ production in heavy ion collisions by 
using a quantum molecular dynamics model. 
Journal of Physics: Conference Series, 1380, 
012011. 

5 น.ส.ณฐพร  มีสวัสดิ์        
 3-3508-00967-62-5 

Niyomvong, N., Chuychay, W., Khomphan, W., 
Meesawat, N., & Kamkird, P.. (2020). Do we have a 
place for nature of science (NOS) in Biology 
teaching?. Proceeding in RSU International Research 
Conference, May 1, 2020. Pathum Thani, Thailand. 
(p. 1141-1150). 

 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นอาจารยช์ุดเดียวกับกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คนและไม่เปน็อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอ่ืน มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
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4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา 
และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายวโิรจน์ จนัทร์จิตวิริยะ  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) ,2536 
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2527 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(พลังงานทดแทน) ,2554 
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) ,2548 
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2543 
ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ,2545 
 ตรง 
 สัมพันธ์                              

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย      
ธรรมาธิราช                 

3 นายชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
 

อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,2549 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพีครู, 
2552                             
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2540 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

4 น.ส.ปนัดดา สทิธิเขตรกรณ์ 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,25561 
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ ,2555 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,2564 
 
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2552 
 ตรง 
 สัมพันธ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

5 น.ส.ณฐพร  มีสวัสดิ์         อาจารย ์ วท.ม.(พลังงานทดแทน) ,2550
วท.บ.(ฟิสิกส์) ,2547
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,2547 
 ตรง 
 สัมพันธ์                            

มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบนัราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลยัสุโขทัย       
ธรรมาธิราช                       

6 นายศุภชัย ทวี 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2548 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์), 2534 
กศ.บ.(ฟิสิกส์), 2529 
 ตรง 
 สัมพันธ์                            

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ (บางเขน) 

7 นายพีรพัฒน์  ค าเกิด 
 

อาจารย ์ วท.ด.(พลังงานทดแทน), 2556 
วท.ม.(พลังงานทดแทน), 2550 
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2542 
 ตรง 
 สัมพันธ์       
           

มหาวิทยาลยันเรศวร   
มหาวิทยาลยันเรศวร   
มหาวิทยาลยันเรศวร   
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา 
และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

8 นางสาวดุษฎี  ค าบุญเรือง อาจารย ์
 
 
 
 
 

ปรด.(ฟิสิกส์),2561 
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), 2549 
กศ.บ.(ฟิสิกส์), 2547 
 ตรง 
 สัมพันธ์        

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร   
มหาวิทยาลยันเรศวร   
 
 

 

 
1.2 การปรับ 
ปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

        
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี)  เปน็หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    
-สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 2/2564 วนัที่ 25 เดือน 
กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564  
-สกอ.รับทราบหลักสูตร 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
-ครุสภา รับรองปริญญา 9 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ อธิบายกลไกการด าเนินงาน 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     - หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ด าเนินการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการตามแผน  
       ร้อยละ 100  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน/พัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ใน 
       การจัดการเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป (มากกว่า 3.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00) 
 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ส าหรับปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ใช้กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยมีขั้นตอน ดังนี้  
        1. ประชุมวางแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        2. ด าเนินการตามแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. จัดท า สมอ.08 กรณีมีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ผลการด าเนินงาน 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยังเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงยังไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่และ
ไม่มีการจัดท า  สมอ.08 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
      2. การประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยประเมินจากแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ 
บทบาท หน้าที่ ใน การด าเนินงานบริหารหลักสูตร หลังปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 1  
พฤศจิกายน 2564  ซึ่งผลการประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรเป็นอย่างดี  
        การประเมินกระบวนการ 
         ในการด าเนินงานตามกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบพบว่ากระบวนการมี
ประสิทธิภาพและได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และควรมี
การปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์  
        การปรับปรุงกระบวนการ 
         ในการด าเนินงานของหลักสูตรในปี 2564 เมื่อประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบพบว่ามีประสิทธิภาพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF)  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  เพ่ือใช้ในการบริหารระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี 2565 ดังนี้ 
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        1. ประชุมวางแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        2. ด าเนินการตามแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. จัดพี่เลี้ยงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับและแต่งตั้งเข้ามาใหม่   
        4. จัดท า สมอ.08 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
การบริหารอาจารย์ 
        กระบวนการบริหารอาจารย์ 
        ในปีการศึกษา 2564   หลักสูตรได้ใช้กระบวนการบริหารอาจารย์ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอน  
ดังนี้         
        1. วิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2. วางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3. ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        4. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 
        ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2564 การวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคิดเป็น  
ร้อยละ 100 วางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท าการวางแผนบริหารอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564  
ในการประชุมครั้งครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ส าหรับ  
การปรับปรุงเล่มหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ดังนี้ 
        1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน 
        2. มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อีกท้ังได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ให้กับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อนสอน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบ
การสอนให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
        3. ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ 
การบริหารหลักสูตร โดยรับการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรผ่านแบบ
ประเมินออนไลน์ ที่ผ่านการก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อดังนี้ การรับและการแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร  การบริหาร
อาจารย์ และ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร  คะแนน 4.65 อยู่ในระดับดีมาก   (มากกว่า 3.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00) 
        การประเมินกระบวนการ 
        จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 พบว่ามี
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การด าเนินงานครบทั้ง 4 ขั้นตอน และผลการด าเนินงานตามขั้นตอนมีประสิทธิภาพ แต่จากการทบ
ทบทวนกระบวนการเพ่ือให้การด าเนินการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นในปีการศึกษาถัดไป  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินงานปีการศึกษา 2565 
ต่อ โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
        1. วิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        2. วางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3. ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        4. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  
        5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร   
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
        กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จ านวน 4 
ขั้นตอน คือ   
         1.ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

2.จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เน้นให้อาจารย์ท าผลงานด้านการวิจัย/ผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ 

         3.ด าเนินงานตามแผน 
         4.สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
          
        ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการบริการหลักสูตรหารือร่วมกัน  เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ         
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องการการ
อบรมเพ่ือเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องเกณฑ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
        2. คณะกรรมการบริการหลักสูตรหารือร่วมกัน  เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ        
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย/ผลงานทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
ตารางแสดงความต้องการ การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  การวิจัย/
ผลงานวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ด้านการเรียน
การสอน 

บริการ
วิชาการ 

วิจัย ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ     ✓   
2. ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ✓ ✓ ✓  
3. อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มชา้ง   ✓ ✓  
4. ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการอบรม
สัมมนา การบริการวิชาการ การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผล
การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ คนละ 3,500 บาท/ปี 
        ตารางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการอบรมสัมมนา การบริการวิชาการ การวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ชื่อ-สกุล ด้านการเรียน
การสอน 

บริการ
วิชาการ 

วิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ  1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

  

2. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ อบรม 1 หลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

 

3. อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มชา้ง   1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

1 งานวิจัย/ 
ปีการศึกษา 

 

4. ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ อบรม 1 หลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

1 งานวิจัย/ 
ปีการศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

5. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ อบรม 1 หลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

1 งานวิจัย/ 
ปีการศึกษา 

1 กิจกรรม/ ปี
การศึกษา 

 

         
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
    ตารางแสดงแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่ออาจารย์ งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ แผนการขอก าหนด

ต าแหน่ง ผศ./รศ 
1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 1 เรื่อง/ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี รศ.(2565-2570) 
2. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 1 เรื่อง/ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี รศ.(2565-2570) 
3. อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มชา้ง  1 เรื่อง/ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี ผศ.(2565-2570) 
4. ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 1 เรื่อง/ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี ผศ.(2565-2570) 
5. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 1 เรื่อง/ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี ผศ.(2565-2570) 

 
3. ด าเนินงานตามแผน 
                ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
                1. ด้านการเรียนการสอน 
             ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์ อบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน" รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2565 (อบรมออนไลน์)         
และอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) ระหว่างวันที่ 17, 18, 21, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
(อบรมออนไลน์)     
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              อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ อบรมหลักสูตร การจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward 
Curriculum Desingn) รุ่นที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565    

                ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ได้น างานวิจัยเรื่อง การศึกษาคลื่นรังสีอาทิตย์โดยการวัด
แบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์บนพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรีมาสอนในรายวิชาคลื่น  ภาคเรียนที่ 2/2564 

                2. ด้านบริการวิชาการ 
                 ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง อ.ณฐพร มีสวัสดิ์   
ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์ ผศ.ดร.ฉัตริยะ สิริสัมพันธ์วงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ
พัฒนาผู้เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย รร.อุทัยธรรมานุวัตร อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก
ปฏิบัติ ในวันที่ 28 ก.พ - 1 มี.ค 65 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสต์ (อาคาร 13) 
                   ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ 
ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์ ผศ.ดร.ฉัตริยะ สิริสัมพันธ์วงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ
พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมมือกับ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  จัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดย
สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

                3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ   
               ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์ อบรม
หลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(ICH-GCP:E6(R2))” วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
               ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์  ได้ท างานวิจัยในหัวข้อเรื่อง The Prediction of Exotic 
Nuclei (anti-) K- pp  Production in Proton and Proton Collisions at 13 TeV.  
              ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ได้ท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาคลื่นรังสีอาทิตย์โดยการวัด
แบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์บนพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรีโดยได้รับทุนสนับสนุนปีงบประมาณ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 

              ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิดและอ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้างได้ท างานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุด
การเรียนการสอนโดยใช้ของเล่นเชิงฟิสิกส์ ได้รับทุนสนับสนุนปีงบประมาณ 2565 จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 

                 4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์  และ อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) ระหว่างวันที่ 
17, 18, 21, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (อบรมออนไลน์) 
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             บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

             นางสาวอัญชลี แสนสง นายณัฎฐ์ นุชนารถข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
พัฒนาระบบงานห้องปฎิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "smart 
laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฎิบัติการ" วันที่ 10 ก.ค. 64 และอบรม
ออนไลน์ Google Workspace for Education โดย Edu Tech Thailand (ออนไลน์) วันที่ 29 ต.ค. 
64 

               4. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
                  ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไป ตาม
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แต่ละด้าน แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคนยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมและการพัฒนาให้ครบทุกด้าน   
        การปรับปรุงกระบวนการ 
         จากผลการประเมินกระบวนการปีการศึกษา 2564 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การพัฒนาครบทุกด้าน การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   คือ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการตามแผน ร้อยละ 100 และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน/พัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียน อยู่ในระดับมากขึ้นไป (มากกว่า 3.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00) ในปีการศึกษา 
2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีผลงานวิจัยน้อย ดังนั้นในปีการศึกษา 2565ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติม
กระบวนการ เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติ ในหลักสูตร ดังนี้ 
        1. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
        2. วางกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ครบทุกด้าน 
        3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
        4. ด าเนินงานตามแผน 
        5. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

        ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 
4.1 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 

 

ผลการด าเนินงาน 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 (2 คน) 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

2
100 40

5
=  =  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 (2 คน) 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

2
100 40

5
=  =  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
- ผลงานวิชาการของอาจารย ์ร้อยละ 0 
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        โดยในปีการศึกษา 2564  
        - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40  คิดเป็นคะแนน 5 จากคะแนน
เต็ม 5 
        - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 คิดเป็นคะแนน 3.33 จาก
คะแนนเต็ม 5 
        - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการ ร้อยละ 0 คิดเป็นคะแนน 0 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5  
        ผลการประเมินตนเอง : คะแนนเฉลี่ย (5 + 3.33 + 0 ) = 2.78  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบ่รรลุ) 
4.2 4.00 2.78 2.78  ×  

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 
        - มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร มากกว่า 3.50  
          จากคะแนนเต็ม 5 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบตลอดปีการศึกษา 
        - ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร  
          อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
แสดงผลท่ีเกิด : อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงหลักสูตร) 
1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    
2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
3. ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด  3. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  
4. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 4. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 
5. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 5. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
 6. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ ์
ปีการศึกษา 2562 อัตราการคงอยู่คิดเป็น ร้อยละ 80 

 
ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงหลักสูตร) ปีการศึกษา 2563  

1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    
2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
3. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  3. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 
4. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 4. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
5. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 5. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ ์
6. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ ์  
ปีการศึกษา 2563 อัตราการคงอยู่คิดเป็น ร้อยละ 100 
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      ปีการศึกษา 2563  ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุงหลักสูตร) 

1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    1. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ    
2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มชา้ง  
3. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 3. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 
4. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4. ผศ.ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
5. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ ์ 5. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ ์
ปีการศึกษา 2564 อัตราการคงอยู่คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
         ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ 100% โดยเมื่อ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ 80%   และปีการศึกษา 
2563 และปีการศึกษา 2564  มีอัตราการคงอยู่ 100 % 
 

 
 
        ความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับมาก 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมและสรุปเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินความ    
พึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินความพึงพอใจของตนเองในด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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หัวข้อการประเมิน 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การรับและการแต่งตั้งอาจารย์  
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.30 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

2. การบริหารอาจารย์ 4.42 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.60 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 

รวม 4.44 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

 
หมายเหตุ  คะแนนประเมิน 0.01-2.00  พึงพอใจน้อยสุด/ต้องปรับปรุง  
                                      2.01-3.00  พึงพอใจปานกลาง 
                                      3.01-4.00  พึงพอใจมาก 
                                      4.01-5.00  พึงพอใจมากที่สุด      
จากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประจ าปี
การศึกษา 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมเท่ากับ 4.65 ซึ่ง
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 และ 2562 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.60 และ 4.44 ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมินมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก
ระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินการ 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ) (ไมบ่รรลุ) 

4.3 3.00 ระดับ 4 4.00 ✓   
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 :อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
 (บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 

4.1 3.00 ระดับ 3 ✓  3.00 

4.2 

4.2.1 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ✓  5.00 
4.2.2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 40  ✓ 3.33 
4.2.3 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0  ✓ 0.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4.2  2.78 

4.3 3.00 ระดับ 4 ✓  4.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 3.26 

 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ อธิบายกลไกการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - นักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 20 คน  
        - นักศึกษา ร้อยละ 100 ที่ไม่มีความพร้อมได้รับการเตรียมความพร้อม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - นักศึกษาใหม่ มีจ านวนรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไว้ใน มคอ.2 
        - นักศึกษา มีความพร้อมในการเรียนจนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
การรับนักศึกษา 
          กรรมการบริหารหลักสูตรได้รับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
        กระบวนการการรับนักศึกษา 
        1. วางแผนการรับนักศึกษา 
        2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ให้ครอบคลุมสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ   
        3. การรับนักศึกษามีรอบการรับสมัครเพิ่มขึ้น 
        4. รายงานผลการด าเนินการรับนักศึกษา 
 
        ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการรับนักศึกษา ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการรับนักศึกษา ได้แก่ จ านวนนักศึกษา เป้าหมาย
จ านวน 20 คน และก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเพ่ิมเติม คือ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ฟิสิกส์  
        2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล การออก
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 โรงเรียนท่าตะโกพิทยา เมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม  2563   ครั้งที่ 3 โรงเรียน
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เทพศาลาประชาสรรค์ เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2564     ครั้งที่ 4 โรงเรียนเซนย์โยเซฟ นครสวรรค์ เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2564  และประชาสัมพันธ์ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในโครงการ 
พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา วันที่ 17 กับ วันที่ 24 
มีนาคม 2564   
           จากการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2563 เพ่ือรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2564 พบว่ามีนักศึกษามาสมัครในหลักสูตรทั้งหมดจ านวน 22 คน และมาจากโรงเรียนที่ออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
        3. การรับนักศึกษา หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษา คือ ออกข้อสอบคัดเลือก
นักศึกษา , มอบหมายคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน คือ ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ , 
ดร.ปนัดา สิทธิเขตกรณ์และอาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน   
การสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบ โดยก าหนดประเด็นเพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์เน้นการพูดคุย  เพ่ือสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาฟิสิกส์ สอบถามความชอบความถนัดและความสนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
รวมทั้งความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์  
        4. รายงานผลการด าเนินการรับนักศึกษาในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
6/2563 วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 คน  
        การประเมินกระบวนการ  
        ภายหลังการรับนักศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการได้ด าเนินการตาม
กระบวนการรับนักศึกษาครบทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่าจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        จากการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พบว่า กระบวนการการรับนักศึกษาด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน แต่จ านวนนักศึกษายังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.2 ที่ก าหนดไว้ 20 คน  จึงมีการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้เป็นเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
        1. วางแผนการรับนักศึกษา 
        2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลากหลายช่องทาง (Science show ผ่านทางเฟสบุ๊ค)  
        3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือแสดงศักยภาพ
อาจารย์นักศึกษาและบุคคลากร 
        4. การรับนักศึกษา 
        5. รายงานผลการด าเนินการรับนักศึกษา 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        ส าหรับปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) 
ได้ก าหนดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับนักศึกษาไว้ดังนี้ 
        การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา      
        1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้านักศึกษา 
        2. เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
        3. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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        4. รายงานผลการด าเนินการ 
        ผลการด าเนินงาน 
        ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจ านวน 5 คน  หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยก าหนดกิจกรรม 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน โดยมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
ประชุมสาขาทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google meet 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิต ร่วมกับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook  ในวันที่  16 มิถุนายน 2564 และคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook  โดยมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษา  

เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ COVID 19 ทางหลักสูตรได้ส ารวจความ
พร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 5 คน  
ตารางผลส ารวจพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชื่อ-นามสกุล ความพร้อมด้าน

อุปกรณ์ 
ความพร้อมด้าน
อินเตอร์เนต 

ความพร้อม
ด้านอีเมล์ 

ความพร้อมด้าน
โปรแกรมการ
ประชุมออนไลน์ 

น.ส.วนิดา ค าอยู่ Smartphone 
Notebook 

อินเตอร์เนตมือถือ Gmail Google meet 
Zoom 

นายวัชระ คุ้มภัย Smartphone 
Notebook 

อินเตอร์เนตมือถือ Gmail Google meet 
Zoom 

น.ส.จิดาภา อยู่โพธิ์ Smartphone 
Notebook 

อินเตอร์เนตมือถือ Gmail Google meet 
Zoom 

น.ส.กนกวรรณ พิมพ์
จันทร์ 

Smartphone 
Notebook 

อินเตอร์เนตมือถือ Gmail Google meet 
Zoom 

น.ส.เพ็ญนภา ปรีเดช Smartphone 
Notebook 

อินเตอร์เนตมือถือ Gmail Google meet 
Zoom 

 
         การประเมินกระบวนการ 
               จากการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ
แต่ยังต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid 19 และการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  ปีการศึกษา 2565 
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        การปรับปรุงกระบวนการ 
       จากการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาปีการศึกษา 2564  ทาง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้                 
        การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา      
        1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้านักศึกษา 
        2. เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
        3. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
        4.เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์   
        5. รายงานผลการด าเนินการ 
 

        ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 
3.1 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  
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การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้เข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและทักษะที่ส าคัญใน 
  ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านวิชาการและด้านสุขภาพกาย 
  และจิตใจ โดยมีความพึงพอใจจากการเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดี 
- นักศึกษามีความพึงพอใจจากรับการพัฒนาทักษะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและทักษะที่ส าคัญใน 
  ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดี 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
        กระบวนการ 
         
        ส าหรับปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) 
ได้ก าหนดกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 
         1. ประชุมเพ่ือก าหนดและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
        2. คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดปฎิทินการให้ค าปรึกษาและด าเนินการตามปฏิทิน 
        3. ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
        4. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
        5. แจ้งผลการประเมินการให้ค าปรึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ รายภาคเรียนแก่อาจารย์
ปรึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
        การด าเนินงาน 
        ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้  
              ประชุมเพื่อก าหนดและแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา  
              แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้   
               นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 คน คือ ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
               นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 คน คือ ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี และ อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์ 
               นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไม่มี 
               นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 คน คือ ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
               ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
               คณะกรรมการหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 
16.30 น.ทางออนไลน์โปรแกรม Google meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 
19 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตั้ง
กลุ่ม Line แต่ละชั้นปี , Facebook , E-mail หรือ โทรศัพท์ได้ ประเมินผลการด าเนินงาน  การ
ควบคุมดูแลและการให้ค าปรึกษา 
               ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนได้ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาด้านต่าง ๆ ด้าน
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วิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนผ่านออนไลน์โดยได้รับเครื่องแท็บเลทจากทางมหาวิทยาลัย อาจารย์
สามารถเข้าดูผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้   เพ่ือติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ผล
การเรียนต่ า ด้านสุขภาพกายและจิตใจ การลงทะเบียนเรียน ตลอดการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
และทุนอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบข้อบังคับด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย   
 
        รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
        จากการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 จากการประเมินจากของนักศึกษา จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า ผลการประเมินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
มีหัวข้อในการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
        1. ด้านหลักสูตรและการเตรียมความพร้อม โดยมีข้อค าถามดังนี ้
                  1.1 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาด้าน
วิชาการ  

                  1.2 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ทางด้านการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   

        2. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีข้อค าถามดังนี ้
                 2.1 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

                   2.2 นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตาม
หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

                  2..3 การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

                  2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

                  2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์
อ่ืนๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

        3. ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยมีข้อค าถามดังนี ้
              3.1 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน 

               3.2 มีข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานที่สามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได้ 

              3.3 มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

             3.4 มีหน่วยงาน/บุคคลให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย 
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และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 

             3.5 กิจกรรมที่นักศึกษาจัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม 
         
        การประเมินกระบวนการ 
        จากผลการด าเนินงานการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีปีการศึกษา 2564 ซึ่งปรับปรุงกระบวนการมาจากปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ประเมินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เพ่ิมมากข้ึน   โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 
คะแนนเฉลี่ย 4.25 4.30 4.35 

 
           
 
 
 

        จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
 
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        จากการด าเนินงานการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา              
ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมหลักสูตรจากผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาได้เข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์และนักศึกษาทุกคนได้รับการให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านวิชาการและด้านสุขภาพกายและจิตใจและมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบกลไกการ
ด าเนินงานการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2565 ดังนี้  
        1. ประชุมเพ่ือก าหนดและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
        2. คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดปฎิทินการให้ค าปรึกษาและด าเนินการตามปฏิทิน 
        3. เพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษาแบบออนไลน์ 
       4. ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา 
        5. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
        6. แจ้งผลการประเมินการให้ค าปรึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ รายภาคเรียนแก่อาจารย์
ปรึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         กระบวนการ  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 แก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพ จึงได้น า
กระบวนการมาใช้ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
        1. ส ารวจ/จัดท าแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        2. หลักสูตรก าหนดกิจกรรม และปฏิทินการจัดกิจกรรม 
        3. ทบทวน/ประเมิน การก าหนดกิจกรรม/โครงการและก าหนดงบประมาณ 
        4. รายงานผลการด าเนินงาน 
        ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามกิจกรรมที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ครบทุกกิจกรรม ดังนี้ 
        1. ส ารวจ/จัดท าแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการปรึกษาหารือร่วมนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ทุกชั้นปี 
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ในวันเปิดภาคเรียนเพ่ือส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของ
นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                    1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
                     2. กลุ่มทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี 
                     3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
                         
        2. หลักสูตรก าหนดกิจกรรม และปฏิทินการจัดกิจกรรม 
 

ช้ันป ี ทักษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

1 -ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน/ปรัปพื้นฐาน มิถุนายน 2564 
กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
การใช้ชีวติ (โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่) 

มิถุนายน 2564 

 -ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
-ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

โครงการอบรมพัฒนาทางภาษาอังกฤษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กุมภาพันธ์ 2565 - 
มีนาคม 2565 

2 -ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 
-ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
-ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

โครงการวิศวกรสังคม 

พฤศจิกายน 2564 

ทักษะชีวิตและอาชีพ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคร ู
 

กรกฎาคม 2564 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อม 
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพครตูามรายวิชาที่
คุรุสภาก าหนด 

เมษายน 2565 

-ทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมพัฒนาทางภาษาอังกฤษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กุมภาพันธ์ 2565 
- มีนาคม 2565 
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และนวัตกรรม 
-ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

กิจกรรมคลินิกภาษา 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 

4 ทักษะชีวิตและอาชีพ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและโครงการปัจฉิม
นิเทศ 

มีนาคม 2565 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565 

-ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
-ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

กิจกรรมโครงงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย มีนาคม 2565 

 

        3. หลักสูตรทบทวน/ประเมิน การก าหนดกิจกรรม/โครงการและก าหนดงบประมาณ ดังนี้ 
                 จากการทบทวนและการประเมินการก าหนดกิจกรรมสรุปว่ากิจกรรมที่ก าหนดทัง้หมดมี
ความเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. รายงานผลการด าเนินงาน  
กิจกรรม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการเรยีนรู้
และนวัตกรรม 

ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ 

1.กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน/ปรัป
พื้นฐานส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 วันท่ี 17 
มิถุนายน  2564 (ออนไลน์) 
อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.ฉัตรยิะ สิริ
สัมพันธ์วงษ ์

  ✓ 

2.โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่วันท่ี 17 
มิถุนายน  2564 (ออนไลน์) 
โดย อาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี,
อาจารยณ์พร มสีวัสดิ,์ ดร.ปนดัดา  สิทธิเขต
กรณ์, อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง, ดร.พีรพัฒน์ 
ค าเกิด, ผศ.ดร.ฉัตรยิะ สริิสมัพันธ์วงษ์, ผศ.
วิโรจน์ จันทร์จติวิริยะ และ ดร.ดษฎี ค าบุญ
เรือง 

  ✓ 
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3. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวทิยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ส าหรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรม: 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEFR) วันท่ี 12, 
19, 26, 27 กุมภาพันธ์ 2565 และ 5 มีนาคม 
2565 (อบรมออนไลน์) ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1,2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  

✓ ✓  

4. โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันท่ี 22-23 
มีนาคม 2565 (อบรมออนไลน์)ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1,2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

✓ ✓  

5.โครงการสนับสนุนการพัฒนานวตักรรม แก้
โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

✓ ✓ ✓ 

6.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาครูฟิสิกส์
วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2564 (อบรม
ออนไลน์)ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 1,2 จัดโดย
สาขาวิชาฟิสิกส ์

 ✓ ✓ 

7.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูตาม
รายวิชาที่คุรุสภาก าหนด ครั้งท่ี 3 กลุ่ม
รายวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
วันท่ี 19 -22 เมษายน 2565 (อบรมออนไลน์)
ส าหรับนักศึกษาช้ัน 1,2 จัดโดยคณะครุ
ศาสตร์  

 ✓ ✓ 

8. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูตาม
รายวิชาที่คุรุสภาก าหนด ครั้งท่ี 3 กลุ่มราย
วิชาชีพครู วันท่ี 25 -28 เมษายน 2565 
(อบรมออนไลน์)ส าหรับนักศึกษาช้ัน 1,2 จัด
โดยคณะครุศาสตร์  

 ✓ ✓ 

9. กิจกรรมคลินิกภาษา ณ อาคาร 15 ศูนย์
ภาษาช้ัน 1 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จัดโดยศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

 ✓  
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10.โครงการปัจฉิมนเิทศและพัฒนาทักษะ
ดิจิตอลวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 ✓ ✓ 

11. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค
เรียนที่ 1/2564 ระหว่าง 1 พ.ย.63-31 ม.ค. 
65 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จัดโดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 ✓ ✓ 

12.กิจกรรมโครงงานวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิจัยวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมนนทรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย และนักศึกษาทุกช้ันปีเข้า
ร่วมรับฟัง 
จัดโดย สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 ✓ ✓ 

13.กิจกรรมน าเสนอผลงานการบรูณาการการ
เรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา (WIL) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  การประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 
23 สิงหาคม 2564 (ประชุมออนไลน์) โดย
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จัด
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ✓ ✓ 

14.โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการ
ท างานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ 
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2565 โดยนักศึกษาท า
ความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ไปจัดกิจกรรม 
เรื่อง การออกแบบทดลองโดยใชบอร์ด 
kidbright 

✓ ✓ ✓ 

           
        การประเมินกระบวนการ/ทบทวน 
        การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในปี
การศึกษา 2564 นั้น การด าเนินงานตามกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนมีประสิทธิภาพและจากการจัด
โครงการ/กิจกรรมจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
ของนักศึกษาทั้งหมด  
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        จากการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ที่ 21 ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564  พบว่า การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและผลการด าเนิน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่เพ่ือให้ผลการด าเนินงานตรงกับความต้องการของนักศึกษาและ
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สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID 19 หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
          
        1. จัดท าแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
        2. หลักสูตรก าหนด กิจกรรม และปฏิทินการจัดกิจกรรม 
        3. ทบทวน/ประเมินการก าหนดกิจกรรม/โครงการและก าหนดงบประมาณ 
        4. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการเพ่ือรายงานผล 
        5. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

        ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 
3.2 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  
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ผลที่เกิดกับ 
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 

ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
      ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีนักศึกษาจ านวน 5 คน โดยแสดง
ข้อมูลแต่ละชั้นปีดังตาราง 
 

ผลการด าเนินงาน 
       ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปีการศึกษา 2564 

ปีการ 
ศึกษาที่
รับเขา้ 

นักศึกษา
แรกเขา้ที่
รายงานตัว 

นักศึกษา
ที่เข้า

ศึกษาจริง 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 

1 
ร้อยละ ชั้นปีที่ 

2 
ร้อยละ ชั้นปีที่ 

3 
ร้อยละ ชั้นปีที่ 

4 
ร้อยละ 

2561 6 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100 
2562 0 0 - - - - - - - - 
2563 14 12 12 100.00 12 100     
2564 7 5 5 100.00       

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
      1. เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักเรียนที่จะตัดสินใจเรียน โดยหลักสูตรเพิ่งเปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เพ่ิงเปิด
หลักสูตรได้เพียง 4 ปี 
       2. การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท าให้เกิดประชากรถดถอย มีอัตราการเกิดน้อย ยิ่งส่งผล
ให้นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้มีการแข่งขันสูงมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ในจังหวัดใกล้เคียงมีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ และรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมที่
เคยเปิดอยู่แล้วเพ่ิมมากข้ึน 
      3. มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดใกล้เคียงที่เปิดสอนหลักสูตร
เดียวกันมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษาจ านวนมาก  จัดหา
แหล่งทุนต่างๆ ให้กับนักศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนฟรี  เป็นต้น   
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มมาตรฐาน ดังนี้ 
ปีการศึกษา จ านวน 

รับเข้า 
จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่ จ านวนที่ลาออกจนถึงสิ้นปีการศึกษา 

2564 2562 2563 2564 
2559 9 9 - - 0 
2560 2 2 2 - 0 
2561 6 6 6 6 0 

 

การค านวณ 
       การคงอยู่    

อัตราการคงอยู่= 
จ านวนรับเข้า-จ านวนลาออกถึงสิ้นปีการศึกษา 

X 100 
จ านวนรับเข้า 

 
       จากสูตรการค านวณ 
  1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาท่ีเข้าปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 100.00 
  3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาท่ีเข้าปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ร้อยละ 100.00 
  4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาท่ีเข้าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ ร้อยละ 100.00 
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การส าเร็จการศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งสิ้น 5 คน จากจ านวนที่รับเข้า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี

การศึกษา 
จ านวนที่ลาออก
หรือคัดชื่อออก 

ร้อยละของ
นักศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
2562 2563 2564 

2559  9 9 - - 0 100 
2560 2 -      2  0 100 
2561 6 -      - 5 0 83.33 

 
*หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2561 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน เนื่องจากนักศึกษายัง
อยู  ่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
        นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเองเมื่อต้องท างานวิจัยในรายวิชาโครงงาน ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงจบการศึกษาทันตามเวลาของหลักสูตร 
 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564  

หัวข้อการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจปี
การศึกษา 

2564 2563 2562 
1. การรับนักศึกษา  
    -จ านวนนักศึกษารับเข้าที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
    -คุณสมบัติของผู้สมัครที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
    -เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 
   -วิธีการที่ใช้ในการคัดเลือก 
   -ขั้นตอนการรับเข้าตั้งแต่เริ่มจนได้นักศึกษาเข้ามา 
   -ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาท่ีรับเข้ามา 

4.20 4.20 ไม่มี
นักศึกษา 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
   -การควบคุมดูแลการให้ปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การศึกษา  
  -การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4.30 4.20 ไม่มี
นักศึกษา 

          เฉลี่ย 4.25 4.20  
 
ผลประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       จากรายงานพบว่า ระบบและกลไกของหลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด มติที่ประชุมจึง
เห็นสมควรให้หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแนวปฎิบัติที่ดี 
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        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ได้มีระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้  
        1. ระบบรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางกล่องรับข้อร้องเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น facebook , Line , E-mail  
        2. น าข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน  
        3. แจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้กับนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี   
        4. ประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน  
        5. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน  
        ในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา เรื่อง (1) ผลการเรียนรายวิชาความ
เป็นครูไม่แสดงผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อ
ร้องเรียนเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและด าเนินการติดตามผลการเรียนรายวิชาให้นักศึกษา และแจ้งผล
การด าเนินการข้อร้องเรียนแก่นักศึกษาทราบ (2) นักศึกษาขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและด าเนินการประสานงาน
กับคณะฯ จึงได้อุปกรณ์การเรียนมาให้กับนักศึกษาได้ยืมเรียน 
        จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนอยู่ที ่4.80 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
 
 

 

  ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 

3.3 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  
 

 สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 

3.1 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  
3.2 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  
3.3 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.00  
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 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีท่ีจบปีการศึกษา 2563 
  

         (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย หมายเหตุ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4.82  

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5.0  

(2) ด้านความรู ้ 4.84  

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.71  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 4.8  

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.75  

2 จ านวนสถานประกอบการที่ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร
ทั้งหมด (คน) 

2  

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรที่ได้รับการประเมินคณุภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 2 คน และนายจา้งประเมินผูส้ าเร็จ
การศึกษา 2 คน คิดเป็น ((2/2)*100)=100 % 

100  

 

     การประเมินคะแนนจากผู้ใช้บัณฑิต (4.80+4.84=9.64/2 คน= 4.82) 
 
 

กระบวนการประเมิน ประเมินจากแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งแบบกระดาษแบบสอบถาม 
และแบบ ออนไลน์  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ) (ไม่บรรลุ) 
2.1 4.00 4.82 4.82 ✓  

 

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดที่ 2.2 

วันที่ส ารวจ 16 พฤษภาคม  2565 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 2 - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 2 100.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

2 
 

1 
1 

100.00 
 

50.00 
50.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 0.00 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

                                 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
      จ านวนบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 2 คนที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีนักศึกษาที่ได้งานท าภายใน 1 ปี การศึกษา 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้งานตรงตามสาขาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และได้งานท าไม่ตรงสาขาจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00   

  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 

2.2 3.00 5.00 4.00 ✓  
 สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่  2 : บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 

2.1 4.00 4.82 4.82 ✓  
2.2 3.00 5.00 5.00 ✓  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.91  
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 1/2564 
หลักสูตร:583612 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2558) 

ลง สอบ

ทะเบยีน ผา่น

5 - 1 - - - - - - - - - - - -

83.3 16.7

- - 4 1 - 1 - - - - - - - - -

66.7 16.7 16.7

1 4 - - 1 - - - - - - - - - -

16.7 66.7 16.7

- - 3 - - - - - - - - 3 - - -

50 50

3 2 - - - - - - - - - 1 - - -

50 33.3 16.7

55 4311701 คอมพวิเตอร์

ส ำหรับฟิสกิส์

อ.ชยัวฒัน ์ยิม้ชำ้ง 1 6

6

4 4214903 โครงงำน ผศ.ดร.ศภุชยั ทวี 1 6 3

3 4213321 ทัศนศำสตร์ ดร.ปนัดดำ สทิธเิขต

รกรณ์

1 6

6 6

2 4212308 ฟิสกิส์

นวิเคลยีร์

ผศ.ดร.ฉัตรยิะ ศริิ

สัมพันธว์งษ์

1 6 6

PD F

1 4004801 กำรเตรียมฝึก

ประสบกำรณ์

วชิำชพี

ดร.ปนัดดำ สทิธเิขต

รกรณ์

2

จ านวนนกัศกึษา

A B+ B C+ C D+ D E S

ที่ รหสัวชิา ชือ่วชิา ผูส้อน
หมู่

เรยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด

U I(ขส) I P

 
หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2562) 

ลง สอบ

ทะเบยีน ผา่น

9 1 - 1 - - - - - - - 1 - - -

75 8.33 8.33 8.33

2 3 6 1 - - - - - - - - - - -

16.7 25 50 8.33

9 3 - - - - - - - - - - - - -

75 25

5 3 3 1 - - - - - - - - - - -

41.7 25 25 8.33

2 6 3 1 - - - - - - - - - - -

16.7 50 25 8.33

- - - 1 11 - - - - - - - - - -

8.33 91.7

6 2 2 1 - - - - - - - 1 - - -

50 16.7 16.7 8.33

117 4292601 คณติศาสตร์

ส าหรับฟิสกิส์

ดร.ภัทรณีิ คงชู 1 12

12

6 4212504 อเิล็กทรอนกิส์ ผศ.วโิรจน์ จันทร์จติ

วริยิะ

1 12 12

5 4212303 อุณหพลศาสตร์ ดร.พรีพัฒน์ ค าเกดิ 1 12

12

4 1142402 การวดัและ

ประเมนิผลการ

เรียนรู ้

นายเอกพัฒน์ เฮอืง

ใสสอ่ง

1 12 12

3 1122203 การพัฒนา

หลักสตูร

ผศ.ดร.พรสริ ิเอีย่ม

แกว้

3 12

12 11

2 80101 ทักษะการใช ้

ภาษาอังกฤษ

ในยุค

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อ.วรัญญา โอภาษี 11 12 12

F

1 50402 การคดิและ

การแกปั้ญหา

ดร.ภัทรณีิ คงชู 10

S U

I(

ขส) I P PDB C+ C D+ D Eที่ รหสัวชิา ชือ่วชิา ผูส้อน

หมู่

เรยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศกึษา

A B+

 
หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2564) 
 

ลง สอบ

ทะเบยีน ผา่น

2 - 2 - - - - 1 - - - - - - -

40 40 20

- - 2 2 - - - 1 - - - - - - -

40 40 20

- 3 1 - - - - 1 - - - - - - -

60 20 20

2 2 - - - - - 1 - - - - - - -

40 40 20

- 1 3 - - - - 1 - - - - - - -

20 60 20

- - 2 1 1 - - 1 - - - - - - -

40 20 20 20

1 1 2 - - - - 1 - - - - - - -

20 20 40 20

47 4291601 คณติศำสตร์

พืน้ฐำน

ดร.ภัทรณีิ คงชู 1 5

4

6 4231105 ชวีวทิยำ

พืน้ฐำน

อ.ศริวิฒัณำ ลำภหลำย 1 5 4

5 4211302 ฟิสกิส ์1 ผศ.ดร.ฉัตรยิะ ศริิ

สัมพันธว์งษ์

1 5

4

4 1161502 ควำมเป็นครู อ.กัลญำภรณ์ เจรญิ

พร

5 5 4

3 1151108 จติวทิยำ

ส ำหรับครู

ผศ.ดร.ชญำนษิฎ ์สุ

ระเสนำ

1 5

5 4

2 80103 ทักษะกำร

เรียน

ภำษำอังกฤษ

ผำ่นสือ่

ออนไลน์

อ.ดร.ณัฐชยำพร จรติ

งำม

8 5 4

F

1 20204 ชวีติกับดนตรี อ.ชดุำสมร ดเิรกศลิป์ 2

S U I(ขส) I P PDB C+ C D+ D E

ที่ รหสัวชิา ชือ่วชิา ผูส้อน
หมู่

เรยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศกึษา

A B+
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ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
หลักสูตร:583612 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2558) 

ลง สอบ

ทะเบยีน ผา่น

5 - - - - - - - - - - - - - - 5

F

1 4004802 กำรฝึก

ประสบกำรณ์

วชิำชพี

ดร.พรีพัฒน ์ค ำเกดิ 3

S U I(ขส) I P PDB C+ C D+ D Eที่ รหสัวชิา ชือ่วชิา ผูส้อน

หมู่

เรยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศกึษา

A B+

 

 
หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2562) 

ลง สอบ

ทะเบี

ยน ผา่น

5 3 3 - 1 - - - - - - - - - -

41.7 25 25 8.33

8 3 - - - - - - - - - 1 - - -

66.7 25 8.33

10 2 - - - - - - - - - - - - -

83.3 16.7

10 1 - - - - - - - - - 1 - - -

83.3 8.33 8.33

6 4 2 - - - - - - - - - - - -

50 33.3 16.7

1 1 1 6 2 1 - - - - - - - - -

8.33 8.33 8.33 50 16.7 8.33

- - 2 2 8 - - - - - - - - - -

16.7 16.7 66.7

2 2 1 1 5 - - - - - - 1 - - -

16.7 16.7 8.33 8.33 41.7 8.33

12

8 4212407 ฟิสกิสย์ุคใหม่ อ.ชยัวฒัน ์ยิม้ชำ้ง 1 12 11

7 4212306 คลืน่ ผศ.ดร.ฉัตรยิะ ศริิ

สัมพันธว์งษ์

1 12

12

6 4212305 ไฟฟ้ำและ

แม่เหล็ก

ผศ.ดร.ฉัตรยิะ ศริิ

สัมพันธว์งษ์

1 12 12

5 1122204 วทิยำกำร

จัดกำรเรียนรู ้

ผศ.ดร.พรสริ ิเอีย่ม

แกว้

16 12

12

4 1002803 กำรฝึกปฏบัิติ

วชิำชพีระหวำ่ง

เรียน 2

อ.นติยำ มั่นศักดิ์ 11 12 11

3 1002703 ภำษำอังกฤษ

เพือ่กำร

สือ่สำรส ำหรับ

ครู

ผศ.วนัวสิำข ์พลูทอง 1 12

12

2 80104 ภำษำไทย

เพือ่กำรสือ่สำร

อ.ชชันีย ์วนิจิชยันันท์ 13 12 11

1 40206 กำรรู ้

สำรสนเทศใน

ศตวรรษที ่21

ผศ.วรรธนนันท ์ใจ

สะอำด

1 12

U I(ขส) I P PD FC+ C D+ D E S

รหสั

วชิา
ชือ่วชิา ผูส้อน หมูเ่รยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศกึษา

A B+ B

 

หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2564) 

ลง สอบ

ทะเบยีน ผา่น

2 1 1 - - - - - - - - - - - -

50 25 25

3 1 - - - - - - - - - - - - -

75 25

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- 4 - - - - - - - - - - - - -

100

- - - 2 2 - - - - - - - - - -

50 50

- 1 3 - - - - - - - - - - - -

25 75

47 4221106 เคมพีืน้ฐำน ดร.ชนติำ ขนันทอง 1 4

4

6 4211303 ฟิสกิส ์2 ผศ.วโิรจน ์จันทร์จติ

วริยิะ

1 4 4

5 1111103 ปรัชญำ

กำรศกึษำ

และกำร

ประกัน

คณุภำพ

กำรศกึษำ

ผศ.ดร.ปพนสรรค ์

โพธพิทัิกษ์

3 4

-

4 1001803 กำรฝึก

ประสบกำรณ์

วชิำชพีระหวำ่ง

เรียน 1

ผศ.ภริญำ โพธพิทัิกษ์ 5 4 -

3 1001704 ภำษำไทย

เพือ่กำร

สือ่สำรส ำหรับ

ครู

อ.ชตุมิำ ชำ้งข ำ 1 4

4 4

2 40406 กำรสรำ้งเสรมิ

สขุภำพและ

สขุภำวะทำง

เพศ

อ.ละออง อุปมัย 14 4 4

PD F

1 30401 ศำสตร์

พระรำชำเพือ่

กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน

ผศ.ดร.ธนัชพร ศรี

นพคณุ

3

จ านวนนกัศกึษา

A B+ B C+ C D+ D E S

ที่ รหสัวชิา ชือ่วชิา ผูส้อน หมู่

เรยีน

รอ้ยละการกระจายของเกรด

U I(ขส) I P
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี 
        - ร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - หลักสูตรที่ปรับปรุงได้มาตราฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        - รายวชิาในหลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 
 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
        กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
                    ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตาม ผังการทดสอบ (Test Blueprint) 
ส าหรับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก าหนดใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป               
 มีข้ันตอน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
        ผลการด าเนินงาน 
            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
         1. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร โดยส ารวจ 
ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะ
ด าเนินการแต่งตั้ง ดังนี้ 
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย           ประธานกรรมการ 
               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ        รองประธานกรรมการ 
                3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย ทว ี                  กรรมการ 
                4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์      กรรมการ 
                5. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง                             กรรมการ 
                6. นางสาวดุษฎี  ค าบุญเรือง                              กรรมการ 
                7. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ ์                             กรรมการ 
                8. ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์                             กรรมการ 
                9. นายศิริชัย  ทวีผล                                       กรรมการ 
                10. ดร.พีรพัฒน์   ค าเกิด                             กรรมการ 
            คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่ม
ย่อย เพื่อจัดท าโครงร่างหลักสูตรที่แสดงรายละเอียดการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพครู ผังการ
ทดสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา  
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (4 ปี) โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานพัฒนารายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานกลุ่มวิชาฟิสิกส์และกลุ่มวิชาชีพทางครู  
               จัดท าร่างหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิเคราะห์หลักสูตรเดิม โดยน า
ข้อมูลจากความคิดเห็นของศิษย์เก่าและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยค านึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้านมาประกอบการพิจารณาก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และครอบคลุมตาม มคอ.1 และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Cirriculum mapping) 
          3. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อ  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ. ศ. 2563  โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิตและตัวแทนนักศึกษาดังนี้ 

  1. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   ประธานกรรมการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์   กรรมการ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน) 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ภายใน) 
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 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร ส าอางค์    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
           6. นายบัณฑิต  กาละภักดี        กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 7. นางสาวไพรินทร์  อินริ้ว     กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ  กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 10. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด    กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี ค าบุญเรือง     กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 12. นางสาวพัชรี  พูลเขตรกรณ ์   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 13. นายภัทรภณ  อ้นชนะ   นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
  14. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ  
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  15. อาจารย์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์   กรรมการและเลขานุการ  
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  เพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุง) และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย 
รวมทั้ งการจัดการเรียนการสอนที่ พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 4. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบหลักสูตร      
ในการประชุมครั้งที่ 16  วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  

              5. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใน           
การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  

             6.คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  วันที่ 27 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2564  

            7. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564  วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

            8.สกอ.รับทราบหลักสูตร 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
            9.วันที่คุรุสภา รับรองปริญญา 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 
        การประเมินกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564  ไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และได้ประเมินกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรปี 2563  พบว่ามีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นหากมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป จะยังคงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคงเดิม  
        การปรับปรุงกระบวนการ 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงยังคงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
เพ่ือน ามาใช้ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปรับปรุงถัดไป  
 



45 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
        กระบวนการ  
        ในปีการศึกษา 2564 ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (4ปี) โดยมี    
การปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มีการปรับรายวิชาและ
สาระรายวิชาให้มีความทันสมัยตามความเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (การปรับปรุงสาระของรายวิชาจากการรายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2564 เทียบ
กับ มคอ.3 ปีการศึกษา 2563) 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระของรายวิชาใน มคอ.3         
ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับรายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2563 ตามท่ีได้รายงานไว้       
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตามผลการปรับปรุงสาระรายวิชาจาก มคอ.3 
        ผลการด าเนินงาน 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (การปรับปรุงสาระของรายวิชาจากการรายงาน มคอ.5      
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ มคอ.3 ปีการศึกษา 2564) 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณา ติดตาม การปรับปรุงสาระของรายวิชา
จากการรายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ มคอ.3 ปีการศึกษา 2564 
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระของรายวิชาใน มคอ.3     
ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับรายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2563 ตามท่ีได้รายงานไว้ 
        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตามผลการปรับปรุงสาระรายวิชาจาก มคอ.3 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการปรับปรุงรายวิชา 3 รายวิชาจาก มคอ.5 เทียบ
กับ มคอ.3 พบว่ามีการปรับปรุงเนื้อหา/รูปแบบการสอน/วิธีการสอนให้ทันสมัย ดังนี้ 
             วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ (4214407) ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์  ปรับปรุงเนื้อหาของ
รายวิชาโดยเพ่ิมเนื้อหาในบทสุดท้ายเรื่อง ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ท าให้เกิดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในปัจจุบันโดยให้นักศึกษาค้นคว้าทางสื่อออนไลน์  และก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา   
             วิชาทัศนศาสตร์ (4213321) ภาคเรียนที่  1/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ์ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มีการปรับปรุง
เนื้อหาเพ่ิมเติมให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านทัศนศาสตร์      
             วิชาคลื่น (4212306)  ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปี 2 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ฉัตริยะ 
ศิริสัมพันธ์วงษ์ ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการสอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 
เพ่ิมเติมเนื้อหาบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคลื่นรังสีอาทิตย์โดยการวัด
แบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์บนพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี 
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        การประเมินกระบวนการ 
        จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 พบว่า กระบวนการปรับปรุ งสาระรายวิชามี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการคือการปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มีการปรับรายวิชาและสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนและ
ประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร  2 ครั้ง/ปี  
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        ทั้งนี้การด าเนินงานการก าหนดผู้สอนของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ผลการด าเนินงาน    
มีประสิทธิภาพ หลักสูตรจะน ากระบวนการ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้ า     
ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยมีการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเลือกรายวิชาที่จะปรับปรุงสาระของรายวิชา 
        3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระของรายวิชาใน มคอ.3     ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้อง
กับรายงาน มคอ.5 ปีการศึกษาที่ผ่านมาตามที่ได้รายงานไว้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตามผลการปรับปรุงสาระรายวิชาจาก มคอ.3 
        5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน น า มคอ.3 ที่ผ่านการพิจารณาแล้วไป
ด าเนินการสอนและเผยแพร่ต่อไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
5.1 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

 

การวางระบบ
ผู้สอนและ

กระบวนการ
จัดการเรียน 

การสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         - ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในรายวิชา
ที่สอน 
         - นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ทุกคนมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
         - ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) และน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
         - มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยด้านละ 1 รายวิชา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         - อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
         - ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
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           ผูส้อนทุกคนทุกรายวิชา มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากขึ้นไป 
         - อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
           อย่างมีคุณภาพ 
         - รายวชิาในหลักสูตรมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุ 
           บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การก าหนดผู้สอน 
        กระบวนการ 
         1. จ าแนกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
         2. คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
         3. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
         4. อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 ร่วมกัน 
         5. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และก าหนดวันส่ง  
        ผลการด าเนินการ 
        1. จ าแนกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
            หลักสูตรมีการจ าแนกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
           1.1 ภาคการศึกษา 1/2564 โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร จ านวน 19 รายวิชา  
                 รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 8  รายวิชา รายวิชาทางวิชาชีพครู,รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก
เสรี ซึ่งสอนโดยอาจารย์นอกสาขาวิชา จ านวน 11 รายวิชา  
           1.2 ภาคการศึกษา 2/2564 โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร จ านวน 16 รายวิชา  
                 รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 5 รายวิชา รายวิชาทางวิชาชีพครู, รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก
เสรี ซึ่งสอนโดยอาจารย์นอกสาขาวิชา จ านวน 11 รายวิชา  
         2. คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรโดยการ 
ประชุมพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนด
ผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2564  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เวลา 13.00-17.00 น. เป็นรายวิชาซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน 8 รายวิชา   
             ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษา 2/2564 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์  
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 13.00-17.00 น. เป็นวิชาซึ่งสอน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน   5 รายวิชา คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร   
ตามเกณฑ์การพิจารณาของหลักสูตรโดยค านึงถึงความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความช านาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอน ประสบการณ์ในการสอนในรายวิชานั้น รวมถึงผลการประเมินการสอนที่ผ่านมาใน
รายวิชานั้น ๆ ดังแสดงในตาราง 
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ที่ 
รายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ความเชีย่วชาญ หมายเหต ุ

1 4004801 
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ วัสดุศาสตร์, ฟิสิกส์, ทัศนศาสตร์, 
กลศาสตร์, นิวเคลียร ์

 

2 4212308  
ฟิสิกส์นิวเคลียร ์  

ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์ กลศาสตร์, คลื่น,
นิวเคลียร,์แม่เหล็กไฟฟ้า , พลังงาน
ทดแทน 

 

3 4213321 ทัศนศาสตร์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ วัสดุศาสตร์, ฟิสิกส์, ทัศนศาสตร์, 
กลศาสตร์, นิวเคลียร ์

 

4 4214903 โครงงาน  ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี  วัสดุศาสตร์,วิธีวจิัย,ธรณีวิทยา  

5 4311701 คอมพิวเตอร์
ส าหรับฟิสิกส ์  

อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 
   

กลศาสตร์, ฟิสิกส์แผนใหม ่  

6 4212303 อุณหพลศาสตร์
   

ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด พลังงานทดแทน,ไฟฟ้า,ดาราศาสตร์, 
อุณหพลศาสตร์ 

 

7 4212504 อิเล็กทรอนิกส์
   

ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิรยิะ กลศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,แม่เหล็กไฟฟ้า  

8 4211302 ฟิสิกส์ 1 
 

ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
   

กลศาสตร์, คลื่น,
นิวเคลียร,์แม่เหล็กไฟฟ้า , พลังงาน
ทดแทน 

 

 
ที่ 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน ความเชีย่วชาญ หมายเหต ุ

1 4004802 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
   

พลังงานทดแทน,ไฟฟ้า,ดาราศาสตร์,อุณ
หพลศาสตร์ 

 

2 4212305 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก   

ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
  

กลศาสตร์,นิวเคลียร,์แม่เหล็กไฟฟ้า , 
พลังงานทดแทน 

 

3 4212306 คลื่น  ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์ กลศาสตร์, คลื่น,
นิวเคลียร,์แม่เหล็กไฟฟ้า , พลังงาน
ทดแทน 

 

4 4212407 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง กลศาสตร์,ฟิสิกส์แผนใหม ่  

5 4211303 ฟิสิกส์ 2  
 

ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิรยิะ 
   

กลศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,แม่เหล็กไฟฟ้า 
 

        3. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
            ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารแจ้งผลการพิจารณาผู้สอนรายวิชาในภาค
การศึกษา 1/2564 มีจ านวน 8 รายวิชาและ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 
13.00-17.00 น. ในภาคการศึกษา 2/2564 มีจ านวน 5 รายวิชา เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึง
ผลการพิจารณาของ   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน  
        4.อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 ร่วมกัน  
          หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3  ร่วมกัน 
        5. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และก าหนดวันส่ง  
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            หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ .3 และก าหนดวันส่งก่อนเปิดการศึกษา   
ในภาคเรียนนั้น ๆ ซึ่งแจ้งไว้ในการประชุมหลักสูตรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 
13.00-17.00 น  ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2564 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 )   และในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เวลา 13.00-17.00 น. ก าหนดส่ ง มคอ.3 ภายในวันที่  7พฤศจิกายน  2564 
(มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 )         
การประเมินกระบวนการ 
        การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนรายวิชาในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีการด าเนินตาม
กระบวนการด าเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลให้ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้ สอน มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนและนักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคน มากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยผู้สอนทุกรายวิชา
ตรงมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอนดังหัวข้อต่อไปนี้  
                 1. อาจารย์แจกโครงการสอนตอนเริ่มเปิดเรียน และอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเป้าหมาย 
                2. ช่วงแรกเปิดภาคเรียน อาจารย์ได้ซักถาม/ตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนักศึกษา 
                3. อาจารย์มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนอย่างมี
ชีวิตชีวา 
                4. อาจารย์มีเทคนิคในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
                5. อาจารย์มีวิธีการประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับรายวิชาและ
ผู้เรียน 
                6. อาจารย์ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนได้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
                7. อาจารย์น าเอกสาร/ต ารา/สื่อการสอน ที่ผลิตขึ้นเองมาใช้สอนได้อย่างเหมาะสม 
                8. อาจารย์มีความยุติธรรม มีคุณธรรม เอาใจใส่ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้เข้าปรึกษา 
                9. เชื่อมั่นว่าอาจารย์มีความแม่นย าและความลึกซึ้งในเนื้อหารายวิชา สอนตรงตาม
หลักสูตร 
                10. อาจารย์มีบุคลิกภาพดี รับผิดชอบ ตั้งใจสอน ใช้ภาษาและวางตัวเหมาะสม 
                11. สามารถสร้างบรรยากาสในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                12. อาจารย์อธิบายงาน ตรวจงาน และประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
 
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        จากการด าเนินงานการก าหนดผู้สอนของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 พบว่ากระบวนการมี
ประสิทธิภาพ แต่เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับการสถานการณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะจึงปรับปรุงกระบวนการเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
         1. จ าแนกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
         2. คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ 
         3. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
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         4. อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 ร่วมกัน 
         5. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และก าหนดวันส่ง  
         6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการส่ง มคอ.3 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัด 
การเรียนการสอน 
        กระบวนการ  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ในหลักสูตรจะมีการแจ้งก าหนดการส่ง ในการประชุมชี้แจงการจัดผู้สอน  
               1. ก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
               2. พิจารณาการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
               3. แจ้งผลการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  ให้ผู้สอนทราบ 
               4. ให้ผู้สอนน า มคอ.3 และ มคอ.4 ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
        การด าเนินการ 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา โดยกรรมการหลักสูตรจะมีการแจ้งก าหนดการส่ง มอค.3 และ มคอ.4  ก่อนเปิด
ภาคเรียน โดยแจ้งผู้สอนในการประชุมหลักสูตรประชุมครั้งที่ 1/2564  วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 
13.00-17.00 น โดยมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2564     ในภาค
การศึกษาที่ 2/2564 และในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 13.00 - 17.00 น.  
โดยมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของผู้สอน พบว่า    
มีรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกระบวนการจัดการเรียน    
การสอน 
        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ผู้สอนทราบ 
พร้อมน าไปด าเนินการสอนต่อไป 
        4. ให้ผู้สอนน า มคอ.3 และ มคอ.4 ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (ระบบการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ออนไลน์) 
        การประเมินการกระบวนการ  
        ในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ    
การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564  พบว่า มีการด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนส่งผลให้
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
        การปรับปรุงกระบวนการ  
            การด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมามีการด าเนินงานครบถ้วน      
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ทุกขั้นตอนและเพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 
                1. ก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
                2. พิจารณาการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
                3. แจ้งผลการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  ให้ผู้สอนทราบ 
                4. ให้ผู้สอนน า มคอ.3 และ มคอ.4 ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
                5. ติดตามผลการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        กระบวนการ  
        1. ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        2. ด าเนินการตามแผนฯ 
        3. หลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
        4. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงผลการพิจารณาและด าเนินการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 
        5. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
 
        การด าเนินงาน  
        1. หลักสูตรทบทวนและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย         
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในรายวิชาที่สามารถบูรณาการได้โดย
พิจารณารายวิชาดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา การบูรณาการด้าน กิจกรรม 
1 4212306

  
คลื่น การวิจัย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ฉัต

ริยะ สิริสัมพันธ์วงษ์  

2 4211303 ฟิสิกส์ 2 -การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
-บริการวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.วิโรจน์ 
จันทร์จิตวิริยะ 
 

3 4311701
  

คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ฟิสิกส์ 

บริการวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ชัยวัฒน์  
ยิ้มช้าง 
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2. หลักสูตรด าเนินการตามแผนฯ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา การบูรณาการด้าน กิจกรรมที่มีการด าเนินงาน 
1 4212306

  
คลื่น การวิจัย  น างานวิจัยเรื่อง การศึกษาคลื่นรังสี

อาทิตย์โดยการวัดแบบติดตั้งอยู่กับที่
และแบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์บน
พ้ืนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมาสอนใน
รายวิชาคลื่น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.
ดร.ฉัตริยะ สิริสัมพันธ์วงษ์  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4211303 ฟิสิกส์ 2 
 

-การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
-บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ได้น านักศึกษาสาขาฟิสิกส์ เข้าร่วม 
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม แก้โจทย์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 
2564 โดยน าความรู้ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การ
ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ณ ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านแก่ง ต.วัดไทร อ.
เมือง จ.นครสวรรค์ 

3 4311701
  

คอมพิวเตอร์
ส าหรับฟิสิกส์ 

-บริการวิชาการ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณา
การเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนหนองกรด
พิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565  

โดยนักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับวิชา
ฟิสิกส์ไปจัดกิจกรรม เรื่อง การ
ออกแบบทดลองโดยใช้บอร์ด 
kidbright 
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        3. หลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
            คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
พบว่า มีการลงรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ครบถ้วนทุกรายวิชา 
        4. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงผลการพิจารณาและด าเนินการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 
        5. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่า  แต่ละ
รายวิชามีการบูรณาตามแผนด าเนินการครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
        การประเมินกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 นั้น การด าเนินงานตามขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอนครบถ้วนและส่งผลดี     
ในการด าเนินงาน คือ มีการด าเนินงาน ครบถ้วนในการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ     
ทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
        การปรับปรุงกระบวนการ  
        ในปีการศึกษา 2564 นั้น มีผลการด าเนินงาน ครบถ้วนและส่งผลดีต่อการเรียนการสอน แต่
เพ่ือให้หลักสูตรมีรายวิชาเพ่ิมมากขึ้นในบูรณาการการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
            1. ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            2. คัดเลือกรายวิชาที่ต้องการให้มีการบูรณาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการทางสังคม
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            3. หลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
            4. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงผลการพิจารณาและด าเนินการปรับปรุง มคอ.3 และ 
มคอ.4 
            5. ด าเนินการตามแผนฯ 
            6. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
5.2 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

 

การประเมิน
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - ผู้เรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการประเมินตามศักยภาพของนักศึกษา  
        - รายวชิาในหลักสูตร ร้อยละ 25 ต้องได้รับตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
          ตาม curriculum mapping  
        - ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
          และประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - นักศึกษาได้รับการประเมินศักยภาพเป็นไปตามตามศักยภาพของนักศึกษา 
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        - รายวชิาในหลักสูตร ได้รับตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม curriculum 
          mapping 
        - อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
          (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        กระบวนการ 
        1. วางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร 
        2. แจ้งอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
        3. รวบรวม มคอ. 5 จากอาจารย์ผู้สอนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  
        4. ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือร่วมพิจารณา มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ถึงการประเมินผล 
การเรียนรู้ตาม TQF  
        5. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการเปรียบเทียบ หารือและท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน 
พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน 
        6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
        7. ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
 
        การด าเนินการ 
        ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตามกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
        1. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือวางแผนการ
ประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
หลักสูตร   เพ่ือประชุม/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของ
หลักสูตรที่จัด    การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพ่ือน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดท า มคอ.3 
มคอ.4 โดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านโดยมีเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้ 
                - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการสังเกตของผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา    
การส่งงาน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการให้คะแนนด้านคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน 
20% ของคะแนนเต็ม 
                - ด้านความรู้ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การวัดความรู้     
การรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงงานและ        
การน าเสนอโครงงาน 
                - ด้านทักษะทางปัญญา ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสอบวัด
ความรู้โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย การรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
การท าโครงงานและ การน าเสนอโครงงาน 
                - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการประเมินระหว่าง
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เรียนและหลังเรียน โดยการสังเกตของผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม  การส่ง
งาน การตรงต่อเวลา  
                - ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลัง
เรียน โดยการสังเกตของผู้สอน ทดสอบการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนองาน 
        2. คณะกรรมบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 และส่งให้
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน 
        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับ มคอ. 5 จากอาจารย์ผู้สอนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
ภายใน 30 วัน  
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 4/2564 วันที่   5  
พฤศจิกายน  2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ในภาคเรียนที่ 1/2564 เกี่ยวกับ       
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พบว่า ทุกรายวิชา      
มีการด าเนินการของ curriculum mapping ใน มคอ.3 สัมพันธ์กับ มคอ.5 และในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 วันที่  6 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ในภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกรายวิชามีการด าเนินการของ 
มคอ.3 สัมพันธ์กับ มคอ.5   
        5. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการเปรียบเทียบ หารือและท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน  
        6. คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามแนวทางพัฒนาที่ได้
หารือร่วมกัน 
        7. ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
        การประเมินกระบวนการ 
        การประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2564 พบว่า มีการด าเนินตามกระบวนการครบถ้วนทั้ง 7 ขั้นตอน 
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และจากการที่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าผลการเปรียบเทียบ มคอ.  3 กับ มคอ. 5 ถึง    
การประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF มาหารือ อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เป็น
อย่างดี  
        การปรับปรุงกระบวนการ  
        จากการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปี 2564 มีการด าเนินงานครบทั้ง 7 ขั้นตอน เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่ายังขาดกระบวนการก ากับติดตามผลการส่ง มคอ.3 มคอ.4 และ 
มคอ. 5 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 
2565 ดังนี้ 
        1. วางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร 
        2. แจ้งอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
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        3. รวบรวม มคอ. 5 จากอาจารย์ผู้สอนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  
        4. ก ากับและตดิตามผลการส่ง มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ. 5 
        5. ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือร่วมพิจารณา มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ถึงการประเมินผล       
การเรียนรู้ตาม TQF  
        6. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการเปรียบเทียบ หารือและท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน 
พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน 
        7. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
        8. ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
        กระบวนการ  
        1. หารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ 
        2. จัดท า สมอ. 08 แก้ไขมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา
นั้น ๆ 
        3. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
        4. รวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 จากอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
        5. แจ้งผลการพิจารณา สรุปผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตาม มคอ.5 และ มคอ.6 แก่อาจารย์ผู้สอนและหาแนวทางการพัฒนา  
       ผลการด าเนินงาน  
        ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตามกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่หลักสูตรก าหนด เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย แบบสอบถาม และก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนส่งภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
        2. ไม่ได้จัดท า สมอ. 08 แก้ไขมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้        
ในรายวิชานั้น ๆ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เป็นหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 
        3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ     
การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประเมินในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ โควิด19 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับ มคอ.5 และ มคอ.6 จากอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา พบว่า ในปีการศึกษาที่ 1 / 2564  
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 5  รายวิชา จากทั้งหมด 8 รายวิชา  ปีการศึกษา 2/2564 มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 3 รายวิชา จากทั้งหมด 5 รายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีการทวน
ผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบออนไลน์  
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ที่ 
รายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

1 4212308 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์  ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์

2 4213321 ทัศนศาสตร์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 

3 4311701 คอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสกิส ์  อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง   

4 4212303 อุณหพลศาสตร์   ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 

5 4211302 ฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์  

 
ที่ 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

1 4212306 คลื่น  ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์

2 4212407 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 

3 4211303 ฟิสิกส์ 2  ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิรยิะ  

 
        5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม มคอ.5 และ มคอ.6 แก่อาจารย์ผู้สอนและหาแนวทางการ
พัฒนา โดยให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตามธรรมชาติของรายวิชา 
        การประเมินกระบวนการ 
        จากการที่คณะกรรมบริหารหลักสูตรได้มีการก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการด าเนินการตามกระบวนการครบทั้ง 5 ขั้นตอน อาจารย์
ผู้สอนมีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรูปแบบที่
ก าหนด โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวิชา จากทั้งหมด 15 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2564   
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        จากการด าเนินการตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีการด าเนินงานครบทั้ง 5 ขั้นตอน และมีประสิทธิภาพแต่เพ่ือให้การการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ปี 2565 ทางหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการดังนี้  
        1. หารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบในห้องเรียน 
        2. จัดท า สมอ. 08 แก้ไขมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา
นั้น ๆ ถ้าพบความไม่สอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ 
        3. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
        4. รวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 จากอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
        5. แจ้งผลการพิจารณา สรุปผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตาม มคอ.5 และ มคอ.6 แก่อาจารย์ผู้สอนและหาแนวทางการพัฒนา  
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
        กระบวนการ 
        1. แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ส่งตามก าหนดเวลา  
        2. ก ากับติดตาม มคอ.5 มคอ.6 ส่งตามก าหนดเวลา 
        3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.3 กับ มคอ.5 และ มคอ.4 กับ มคอ.6 และแจ้งผล
การตรวจสอบให้อาจารย์ผู้สอนทราบ            
        4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
        การด าเนินการ 
        ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตามกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 มคอ.6 โดยให้มีความ
สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 และส่งตามก าหนดเวลาหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาภายใน 
30 วัน โดยก าหนดวันที่ส่งไม่เกินวันที่   15 พฤศจิกายน 2564 ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 
วันที่ 4 เมษายน 2565 ส าหรับปีการศึกษาท่ี 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.3 กับ มคอ.5 และ 
มคอ.4 กับ มคอ.6 และแจ้งผลการตรวจสอบให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือน าไปด าเนินการ 
        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ตามก าหนด หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาภายใน 60 วันและก าหนดส่งทางส านัก
ส่งเสริมงานวิชาการและทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม  2565 
         
การประเมินกระบวนการ 
        การประเมินกระบวนการของการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า มี
การด าเนินตามกระบวนการครบ ทั้ง 4 ขั้นตอน ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนมีแนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน จากการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีก าหนด
ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และก ากับและติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในการรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5  และ  มคอ.6) อาจารย์ผู้สอนมีด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายครบทุกรายวิชา  
 
        การปรับปรุงกระบวนการ          
        จากการด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  
และ  มคอ.6)  ในปีการศึกษา 2564 พบว่า การด าเนินการมีประสิทธิภาพ แต่เพ่ือให้การด าเนินการ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการเพ่ือน าไปใช้ในปี 2565  ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
        1. แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ส่งตามก าหนดเวลา  
        2. ก ากับติดตาม มคอ.5 มคอ.6 ส่งตามก าหนดเวลา 
        3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.3 กับ มคอ.5 และ มคอ.4 กับ มคอ.6 และแจ้งผล
การตรวจสอบให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  
        4.ผู้สอนน า มคอ.3 และ มคอ.4 ขึ้นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย             
        5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ในฐานข้อมูลออนไลน์  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
5.3 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

 

  
 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

ที ่
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  8 0  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน       
การประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วน
ร่วมในการประชุม จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1/2564 วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกร์ที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 5/2564 วันพุธท่ี 16  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี 6/2564 วันพุธท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2565 
โดยการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ:
ภาคผนวก ก ) 

✓  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
ม ค อ .2  ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ  ห รือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

      มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร   สี่ปี) พ.ศ. 
2562   
       

✓  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และราย 
ละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3    ที่
เปิดสอนภาคการศึกษา 1/2564 จ านวน     8 รายวิชา 
ก าหนดส่งภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564  โดย
มหาวิทยาลยัเปิดภาคเรียน วันท่ี 21 มิถุนายน  2564 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ านวน 5 รายวิชา ก าหนดส่ง
ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยเปิดภาค
เรียนวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

ที ่
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม    
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภ าย ใน  30 วัน  หลั งสิ้ น สุ ดภ าค
การศึ กษาที่ เปิ ดสอน ให้ ครบทุ ก
รายวิชา 

      มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
โดย ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สิ้นภาคการศึกษาวันท่ี 29 
ตุลาคม 2564 ก าหนดส่ง มคอ.5 ภายในวันที่  15
พฤศจิกายน 2564 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สิ้น
ภาคการศึกษาวันท่ี   17 มีนาคม 2565 ก าหนดส่ง มคอ.
5 ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2565 ครบทุกรายวิชา 

✓  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      มีการรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด  ปีการศึกษา 
2564 โดยรายงานผล ณ วันที่     22 พฤษาคม 2565 

✓  

6 มี ก ารท วน สอบ ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ ก าหนดใน  มคอ.3 และมคอ .4     
(ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
ร าย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

      มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 8 
รายวิชาใน ปีการศึกษา 2564 จากทั้งหมด 13 รายวิชา 
เกินร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด 

✓  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

      มีการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการจัด    การ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 ไว้ครบถ้วน โดยแสดงใน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 

✓  

8 อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับ   
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน   
การจัดการเรียนการสอน 

-ไม่มี- N/A  

9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน  จ านวน 5 คน 
ได้ รั บ ก ารพั ฒ น าวิ ช าก ารร้ อ ยละ  100 ต่ อปี  (ดั ง
รายละเอียดในหัวข้อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัว
บ่งช้ีที่ 4.1) 
 

✓  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

      บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 3 คน 
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ  ร้อยละ 100 ต่อปี  (ดั ง
รายละเอียดในหัวข้อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัว
บ่งช้ีที่ 4.1)) 

✓  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา   
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

      ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ที่มีต่อหลักสูตร ดังนี ้
      1. การรับนักศึกษา  
      2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
      3. การใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
          สาขาวิชาฟิสิกส์  
      4. การให้ค าปรึกษา  

✓  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

ที ่
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

      5. การจัดการข้อร้องเรียน  
      6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
      โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 3.80 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5.00  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี ้
      1. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  
      2. ด้านความรู ้ 
      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ  4.82 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5.00  

✓  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผา่นเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5 ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11 ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100.00 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ข้อค าถามแบบประเมินคุณภาพการสอน 
 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนและเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน  
2. ท่านสามารถศึกษาเนื้อหา/เรียนซ้ าได้ตลอดเวลาหากไม่เข้าใจ เช่น เอกสารประกอบการสอน คลิปวิดีโอ หรือสื่อการ

สอนอ่ืนๆ  
3. อาจารย์เตรียมสื่อการสอนที่หลากหลายสร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม  
4. อาจารย์มีเทคนิคการสอนออนไลน์ที่น่าสนใจ ใช้ภาษาและวางตัวเหมาะสม  
5. อาจารย์มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมการเรียนรู้  
6. ความเหมาะสมในการปรับวิธีการสอนออนไลน์ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน  
7. ความเหมาะสมของการเลือกใช้โปรแกรม/ช่องทางการสอนออนไลน์  
8. ความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย  
9. ความหลากหลายของการปรับวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับรายวิชาและผู้เรียน  
10. ความเหมาะสมของระบบการสอบหรือวัดผลประเมินผลที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 
หลักสูตร:583612 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2558) 

 
 
หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2562) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 
หลักสูตร:583612 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2558) 
 

 
 
หลักสูตร:621092 ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี (หลักสูตรปี 2562) 

 
 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  ผลการประเมินผลการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งหมด 8 รายวิชา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 
อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนในภาคเรียนที่ 2/2564 ทั้งหมด 5 รายวิชา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ   
ดีมาก โดยมีผลการประเมินผลการสอนโดยรวมตลอดปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ย 4.785 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลอยู่ใน
ระดับดมีาก  
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับ 

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม จรยิธรรม      นักศึกษายังขาดวินัยเรื่องการตรงต่อเวลา ยัง
แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียนในบางรายวิชา 

      ช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนให้มีความเข้มงวดต่อการตรงต่อ
เวลา และการแต่งกายของนักศึกษา นอกจากการตัด
คะแนน เพียงอย่างเดียว 

ความรู ้       ผู้เรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฏี  แต่ยังขาด
การศึกษาดูงาน และการใช้ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

      จัดงบประมาณในการจัดซื้อ และซ่อมแซมครุภัณฑ์
รวมทั้งมีโครงการศึกษาดูงานเสนอปัญหาแก่ผู้บริหาร 

ทักษะทางปัญญา       นักศึกษายังขาดทักษะในการน าข้อมูลทาง
ทฤษฏี มาตอบผลของภาคปฏิบัติได้ 

      เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝ่รู่  (Active 
Learning) และการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Base Learning ) 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ 
ความรับผิดชอบ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในระดับต่ า จึงประสบปัญหาต่อบางรายวิชาที่
ต้องมีการค านวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

      อาจารย์ผู้สอนปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์บางส่วนที่
เกี่ยวข้องก่อนการเรียนเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่บทเรียน 

 

  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
  การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ❑   ไม่มี  
   ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
5.4 5.00 ระดับ 3 5.00 ✓  

 

  สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
5.1 3.00 3.00 3.00 ✓  
5.2 3.00 3.00 3.00 ✓  
5.3 3.00 3.00 3.00 ✓  
5.4 5.00 5.00 5.00 ✓  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 3.50  
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในอนาคต 
      ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ  
ไม่ เพี ย งพอ   รวมทั้ งค รุภัณ ฑ์
บางส่วนที่มีอยู่บางส่วนเสียหาย
จากอายุการใช้งาน 

      อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความช าน าญ ในการใช้ เค รื่อ งมื อ ให้ แก่
นักศึกษา 

      จัดงบประมาณในการซ่อมแซม 
จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและเสนอปัญหา
แก่ผู้บริหาร  

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - ร้อยละ100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        - นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 
          3.5 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
เป้าหมายคุณภาพ 
        - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        - นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 
          อยู่ในระดับมากข้ึนไป  
 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะฯ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการประเมินระบบกลไกและ
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน 
4.60 จากคะแนนเต็ม 5 อย ่ในระดับดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินดังกล่าว    
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        กระบวนการระบบ 
        1. พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
            (ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและส ารวจความ       
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบการพิจารณา) 
        2. ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
        3. จัดท าแผนเพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อคณะฯ และ
ด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  
        4. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด าเนินการจัดซื้อและตรวจ
รับพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา  
        5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ 
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชารับทราบ 
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        การด าเนินงาน  
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วมในการพิจารณาความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน    
ปี 2564 (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุน     
การเรียนรู้ ผ่านแบบประเมินผล  มีการรายงานผลฯในที่ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2564  ประชุมออนไลน์ เวลา 13.00-17.00 น.) 
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน น าผลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและลงมติ  เพ่ือล าดับความส าคัญของ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น  เพ่ือด าเนินการขอหรือจัดสรรงบประมาณ โดยในปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ มีการส ารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอน ได้ข้อสรุปการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คือ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ทุกคนในสาขา 
และส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ข้อสรุปการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คือ เครื่องแท็บเลทส าหรับนักศึกษายืมเรียน 
           3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนเพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะฯ และด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุน      
การเรียนรู้และด าเนินการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2564 
        5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ 
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ รับทราบ 
        การประเมินกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและ พบว่า 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วมในการพิจารณาความต้องการ          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 
และน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและข้อเสนอแนะมาใช้
ร่วมในการพิจารณาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        การปรับปรุงกระบวนการ  
        ในปีการศึกษา 2564 กระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและ   
มีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
ปรับปรุงกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป ดังนี้ 
        1. พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ และการเรียนรู้ทางฟิสิกส์หลากหลายศาสตร์ 
            (ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและส ารวจความ       
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบการพิจารณา) 
        2. ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
        3. จัดท าแผนเพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อคณะฯ และ
ด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  
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        4. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด าเนินการจัดซื้อและตรวจ
รับพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา  
        5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ 
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชารับทราบ 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
        กระบวนการ 
        1. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีอยู่จริงของหลักสูตร 
        2. พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับ        
การจัดการเรียนการสอน 
        3. พิจารณาความต้องการเร่งด่วนและจ าแนกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการพิจารณา จัดท าแผนฯ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความจ าเป็นของ
รายวิชาในหลักสูตร 
        ผลด าเนินการ 
 

        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีอยู่จริง 
                1.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

ล าดับที ่ รายการ 
สถานะ จ านวนที่ม ี

(เคร่ือง) มี ไม่มี 
1 เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) ✓  - 
2 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ✓  - 
3 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง ✓  - 

 

        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเปรียบเทียบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ตามความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีอยู่จริง 
 
 
 

ล าดับที ่ รายการ/ลักษณะ 
สถานะ จ านวนที่ม ี

(เคร่ือง) มี ไม่มี 
1 LCD Projector ✓  3 
2 เครื่องฉายภาพทึบแสงสามมิต(ิVisualizer) ✓  2 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ✓  9 
4 ห้องเรียนมาตรฐาน ✓  5 
5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และชุดการทดลอง ✓  1 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และชุดการทดลอง ✓     1 ห้อง 



68 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
                2.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ/ลักษณะ จ านวน 
ที่มีอยู่จริง 

เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ 

1 LCD Projector 3 เพียงพอ 
2 เครื่องฉายภาพทึบแสงสาม

มิติ(Visualizer) 
2 เพียงพอ 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 9 เพียงพอ 
4 ห้องเรียนมาตรฐาน 5 เพียงพอ 
5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  

และชุดการทดลอง 
1 ไม่เพียงพอ 

6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
และชุดการทดลอง 

1 ไม่เพียงพอ 

 
                2.2 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 
ตามความจ าเป็นของ
รายวิชาในหลักสูตร 

สถานะ จ านวนที่
ต้องการ
(เคร่ือง) มี ไม่มี 

1 เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) รายวิชาโครงงาน ✓  - 

2 
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด 
(SEM) 

รายวิชาโครงงาน ✓  - 

3 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง รายวิชาดาราศาสตร ์ ✓  - 
 

              ในกรณีที่ไม่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้ในการท าวิจัยตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา ทางหลักสูตรได้ด าเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเชียว
ชาญเฉพาะด้าน เพื่อขอเข้าใช้เครื่องมือ เช่น กล้องโทรทรรศน์ และฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์จาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา จัดท าแผนฯ 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ใน
ปีงบประมาณปี 2564 
               คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการเปรียบเทียบประกอบการพิจารณาและ
ด าเนินการ โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
                4.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
               ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และฟิสิกส์ 2  โดย
จัดห้องปฏิบัติการพร้อมชุดการทดลอง ณ อาคาร 12 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ วิธีด าเนินการ จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
และชุดการทดลอง 

จัดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ
ชุดการทดลอง เพิ่ม 1 ห้อง  
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทร ี

1 ห้อง 

2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
และชุดการทดลอง 

จัดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และ
ชุดการทดลอง เพิ่ม 1 ห้อง  
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทร ี

1 ห้อง 

3 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 รายการ 

 

                 
การประเมินกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีประสิทธิภาพในการท าวิจัย
และการเรียนการสอน จ านวนสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากบางรายวิชาเป็นวิชาบริการที่
ต้องสอนให้กับนักศึกษาต่างสาขา ซึ่งมีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ทางหลักสูตรจัดท าแผนเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
         
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 จากกระบวนการส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2565 จึงปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีอยู่จริง 
        2. พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการ
จดัการเรียนการสอน 
        3. พิจารณาความต้องการเร่งด่วนและจ าแนกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการพิจารณา จัดท าแผนฯ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความจ าเป็นของ
รายวิชาในหลักสูตร  
       5. จัดท าแผนบริหารการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาบริการ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
        กระบวนการ 
        1. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา  
        2. วิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางพัฒนาและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
        3. พิจารณาความต้องการเร่งด่วนและจ าแนกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        4. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        5. ติดตามผลการด าเนินงานการอนุมัติงบประมาณ 
        6. แจ้งผลการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบ เพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการอนุมัติ  
        ผลการด าเนินงาน 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการส ารวจโดยการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านแบบประเมินออนไลน์ หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 
2564 ในส่วนของอาจารย์ ส ารวจจากการสอบถามในที่ประชุมหลักสูตร  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 
มิถุนายน 2564 ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์ฯ เวลา 13.00-17.00 น.  
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการส ารวจเข้าที่ประชุมของหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์
และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางพัฒนาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดย
พบว่า จากผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา นักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ ด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัย ไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ท า          
การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด เพ่ือจะได้ด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของอาจารย์
มีข้อเสนอแนะควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถบูรณาการในการท าวิจัยและการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ขั้นสูงได้  
        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานการอนุมัติงบประมาณประจ าปี 
2563  ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติ เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD)จ านวน 1 เครื่อง 
        5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผลการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับ
การอนุมัตใิห้นักศึกษากับอาจารย์ทราบ 
        การประเมินกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานครบถ้วนทุกข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ  
        การปรับปรุงกระบวนการ 
        ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาด
แนวทางบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ทางคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จึงปรัปปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
        1. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา  
        2. วิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางพัฒนาและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
        3. พิจารณาความต้องการเร่งด่วนและจ าแนกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        4. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        5. ติดตามผลการด าเนินงานการอนุมัติงบประมาณ 
        6. แจ้งผลการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบ  เพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการอนุมัติ   
        7.  หาแนวทางบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

 

   
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
6.1 3.00 ระดับ 3 3.00 ✓  

 

  สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(บรรล)ุ (ไมบ่รรลุ) 
6.1 3.00 3.00 3.00 ✓  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 3.00  
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
จากผู้ประเมินจากปีการศึกษา 2562 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระ

จากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรมีมาตรการและ
ก ล ยุ ท ธ์ ใน ก า ร เ พ่ิ ม
จ านวนนักศึกษาโดย
เร่ งด่ วน  เช่ น  เป็ น พ่ี
เลี้ยงให้โรงเรียนพ้ืนฐาน 
ฯลฯ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า ร ว า ง แ น ว
มาตรการและกลยุทธ์ในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาโดยเร่งด่วน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท า
มาตรการ และกลยุทธ์ ในการเพ่ิ มจ านวน
นักศึกษาโดยเร่งด่วน เช่น เป็นพ่ีเลี้ยงทางด้าน
วิชาการให้ โรงเรียนระดับมัธยมในเขตพ้ืนที่
ให้บริการ ทางด้านวิชาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ 
รวมถึงการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
ต่าง ๆ ฯลฯ 

2 . ควรมีแผนและกล
ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร เ พ่ิ ม 
ผลงานวิจัยของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะในการท าแผนและกล
ยุทธ์ ในการเพ่ิ มผลงานวิจั ยของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและกลยุธ์ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 3 ด้าน คือ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ 
โดยเน้นการส่งเสริมงานวิจัยและให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตผลงานวิชาการ 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล 

ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 
ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
ฝึกอบรมการออกแบบ
หลักสูตร OBE 

ตลอด 
ปีการศึกษา 2564 

อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ ส าเร็จตามแผนที่ ตั้ ง ไว้  โดยมีการจัดสรร
งบประมาณรายหัวต่ออาจารย์ในหลักสูตรคน
ละ 3,500 บาท 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
        1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
            สาระรายวิชาในหลักสูตรและ Curriculum Mapping ของรายวิชาในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของรายวิชา 
        2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
            ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ควรมีการทวนสอบครบตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตร 
        3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
            ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ ไปร่วมงานวิชาการ การน าเสนอผลงาน การพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วม        
การอบรม/สัมมนา ในด้านการศึกษาทางฟิสิกส์ตาม ความสนใจด้านฟิสิกส์ในปัจจุบัน โดยอนุมัติวงเงินที่สามารถ
เสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   

      แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2565 
              ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

      หลักสูตรมีแผนการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 , 4 และ มคอ.5 , 
6) ให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์   จันทร์จิตวิริยะ 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : ________________________ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์    
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : ________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3 : นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : _______________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4 : ดร.ปนัดดา  สิทธิเขตรกรณ์ 
ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : _______________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 5 : นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์   
ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : _______________________ 
 
เห็นชอบโดย :  
ลายเซ็น : ________________________________  วันที่รายงาน : _______________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
  1. มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี)   
  2. มคอ.1 ครุศาสตรบัณฑิต 
  3. มคอ.3 เทอม 1/2564 และ เทอม 2/2564   
  4. มคอ.4 เทอม 1/2564 และ เทอม 2/2564 
  5. มคอ.5 เทอม 1/2564 และ เทอม 2/2564   
  6. มคอ.6 เทอม 1/2564 และ เทอม 2/2564 
  7. รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2564    
  8. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก ปี 2563 


