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(ลงนามแลว้) 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการตรวจเมื่อวันที่ 19 สงิหาคม พ.ศ.2563 เพื่อประเมินคุณภาพ

ภายในประจําปการศกึษา 2562 โดยมคีณะกรรมการ 3 ทาน ดังนี้   

รศ.ดร.เสนห   เอกะวภิาต (ประธานกรรมการ) 

รศ.ดร.อุษาวด ี  ตันตวิรานุรักษ (กรรมการ) 

อาจารย ดร.ดนัย  ลสิวัสดรัิตนากุล (กรรมการ) 

และมีวิธีการประเมินเปนการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารจากหัวหนาภาควิชาฯ อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทาน อาจารยผูสอนและบุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ 

พบวาองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

และมผีลการประเมนิองคประกอบที่ 2-6 ดังนี้ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑติ ไดคะแนน 4.77 อยูในระดับดมีาก 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ไดคะแนน 3.81 อยูในระดับด ี

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน ไดคะแนน 3.25 อยูในระดับ

ด ี

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

โดยสรุปผลการประเมินตนเองเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบไดคะแนน 3.54 อยูใน

ระดับด ี
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม ไดเปดหลักสูตรขึ้นมาเมื่อป

พ.ศ.2553 และไดเปดใชมาจนครบ 5 ป ใน พ.ศ.2558 ทางสาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับฝายวชิาการ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จึงไดจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และไดเริ่มเปดใชในป พ.ศ.2558 ที่ผานมา โดยยดึ ตามวสิัยทัศนของคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กลาววา “มุงพัฒนาการศึกษา การวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรูเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาต”ิ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสกิสประยุกต ไดทําการจัดการเรยีนการสอนเพื่อให 

นักศึกษามีความรู ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชํานาญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมไป

ถึงทักษะชีวิตในดานตางๆ โดยบัณฑิตที่จบจากสาขาฟสิกสประยุกต สามารถนําความรูไปประกอบ

วชิาชีพตางๆ ในเชิงวทิยาศาสตรและศาสตรทางดานวศิวกรรมทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวสิาหกิจ 

เชน นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูควบคุมคุณภาพการผลิตอุปกรณดานอุตสาหกรรม ผูควบคุมการ

ประกันคุณภาพการผลติ นักวชิาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับฟสกิส เปนตน 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา 

1. มกีารจัดทํารายการเครื่องมอืและอุปกรณในหองปฏบิัตกิาร เพื่อจัดทําแผนการใชงบประมาณเพื่อ 

จัดซื้อเครื่องมอื วัสดุ หรอือุปกรณ ที่ชํารุดหรอืตองการเพิ่มตอไป 

 

1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 
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 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีกํ่าหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

2. คุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมนิ ผาน   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

90.60 คะแนนเฉลีย่4.53 
4.53 

 

20  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 18 รอยละ100 
5 

 

18  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา  3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา  3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
 3 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย  3  

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 3 รอยละ 60 5  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
2 รอยละ 40 

3.33 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 7.2 รอยละ 144 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 4.44  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  4  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร  2  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

 

 3  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ100 

  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ   

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ม ีการดาํเนนิการ   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมอีาจารยใหม   

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ   

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ100 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.50 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.53 

  

รวมคะแนนตวับงช้ี 5.4 ผาน 11 ขอ  

คิดเปนรอยละ 100 

5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 3.54 
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ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

สรุปรวมทุกองคประกอบ  

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- อาจารยประจาํหลักสูตรมกีารพัฒนาผลงานวจิยัอยางตอเนื่อง ดังนัน้คณะควรสรางแนวทางในการเตรยีมความพรอมและใหความรู ความเขาใจถึงวธิกีาร

และขัน้ตอนในการเขาสูตําแหนงวชิาการตามเกณฑใหม 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูรและควรกํากับ ดูแล ตดิตามใหนกัศกึษาเปนไปตามผลการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- วเิคราะหหลักสตูรใหกาวทนัการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองผูมสีวนไดสวนเสยี เชน อตุสาหกรรมดานพลังงาน และอตุสาหกรรมดานการเกษตรกรรม 

เปนตน 

- เปลี่ยนแปลงผูรับผดิชอบหลักสูตรใหเหมาะสมเปนไปตาม สกอ. กําหนดในกรณทีี่หยุดรับนักศกึษา เพื่อดูแลนักศกึษา 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตวั

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.77 4.77 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.81 - - 3.81 ระดับคุณภาพดี 

5 4 2.00 3.67 - 3.25 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมนิ 

  3.21 3.50 4.77 3.54 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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