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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง  (2.56 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ ดี) มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3 และ 4 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 5 และ 6 )  

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. การพัฒนานิสิตในช่วงปีที่ 1 และ 2 ทางวิชาการ เนื่องจากมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยน้อย 
2. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 3.97 ด ี (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.44 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.56 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Physics) 

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

รหัสหลักสูตร  
 25450091100977 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถสังเคราะห์วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางฟิสิกส์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหรือ
ขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิฃาการต่อ
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืน
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. ผลิตบัณฑิตที่ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ด้าน 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถในการสงัเคราะห์ประเด็น ปัญหาทางฟิสิกส์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้โดย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2. เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพฒันาตนเองได้อย่างยั่งยืนท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
4. มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชน 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางศิริกุล รัตนธรรมพันธ์ นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์  

นางสาวศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ นายอิทธิศักด์ิ ลัชชานนท์  

นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล  

นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ  

นายสมศักด์ิ มณีรัตนะกูล นายสมศักด์ิ มณีรัตนะกูล  
 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 *นายสมศักด์ิ มณีรัตนะกูล อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 

2 *นายมาโนชญ์ เฮงวัฒนะ อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 

3 *นางสาวภูณิศรา ลิ้มนนทกุล อาจารย์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

4 นายอิทธิศักด์ิ ลัชชานนท์ อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 

5 นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์ อาจารย์ Ph.D. Physics  
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนิสิตหลักสูตร 186 คน  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
วท.บ. ฟิสิกส์ 62 คน 44 คน 46 คน 34 คน 0 คน 186 คน 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการ ทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

47.20 11 4.29 4.29 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 24  42 57.14   3.64 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3  3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร       3.33  3.33 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

     5  5 

     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     0  0 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

     5  5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      1  1 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 33.26 
13          ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.29, 3.64 
(2.1,2.2) 

3.97 ดี 

3 3 3, 3, 3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 1, 3.33, 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.44 ปานกลาง 

5 4 1 
(5.1) 

1, 1, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 2.00 น้อย 

6 1 - 1 
(6.1) 

- 1 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.56 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.48 2.00 3.96   
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16    
เดือน กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่
ในระดับ 2.56 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ใน 
องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน 2 มีองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 และ 4 และองค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 และ 6   

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การพัฒนานิสิตในช่วงปีที่ 1 และ 2 ทางวิชาการ เนื่องจากมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยน้อย 
2. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีความหลากหลายของกลุ่มวิชาเฉพาะในสาขาฟิสิกส์ ที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความ

ถนัดและเหมาะสมกับตนเอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังไม่พบการประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร 
2. งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในลักษณะกระจุกอยู่ที่อาจารย์ท่านเดียว  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินกระบวนการต่างๆ ในการ
บริหารหลักสูตร 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืนสร้างผลงานวิจัย เช่น จัดใหม้ีอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการวิจัยเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เป็นต้น 
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3. ควรท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล พร้อมทั้งมีการก ากับ
ให้เป็นไปตามแผน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
  

 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ  
    
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
  

 
 

 
ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
  

 
 

ข้อเสนอแนะ  
1.  

    
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
1. ผลงานทางวิชาการอยู่ในลักษณะกระจุก มีเพียง

หนึ่งท่านที่มีผลงานวิชาการ 

2. ไม่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล พร้อมทั้งมี
การก ากับให้เป็นไปตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีความหลากหลายของกลุ่มวิชาเฉพาะ

ในสาขาฟิสิกส์ ที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความถนัดและเหมาะสมกับตนเอง 

1.  

 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
1. ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนในรายวิชา แต่ยังไม่พบการ
ประเมินการบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย กระบวนการปรับปรุงผู้เรียน 

1.  
 

 
ข้อเสนอแนะ  
    
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการปรับปรุง 
1. ยังไม่พบกระบวนการประเมินกระบวนการ

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก Common DataSet 

ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 51 คน   

2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 11 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 4.29 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 21.57 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี

5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 24 คน   

6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 42 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี 

57.14 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 

2.86 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

 ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 
53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหต ุ

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
(0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ชิ้น   
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ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
(1.00) 

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 

  ชิ้น   

74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์           
 

17 

ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหต ุ

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

วันที่ 16  เดือนกรกฎาคม 2558     

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

8.30–9.00 ลงทะเบียน อาคาร 10 ห้อง 5130 ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิร ิ

9.00-9.30 แนะน าหลักสูตร อาคาร 10 ห้อง 513 ดร.จามรี อมรโกศลพันธ ์

9.30–12.30 ตรวจประเมิน อา อาคาร 10 ห้อง 513 ผู้ประเมิน 

12.30–13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
อาคาร 10 ห้อง 513 

อาจารย์ประจ า 
หลักสตูร 

13.30–15.00 ตรวจประเมิน(ต่อ) อาคาร 10 ห้อง 513 ผู้ประเมิน 

15.00–16.30 รับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
อาคาร 10 ห้อง 513 

อาจารย์ประจ า 
หลักสตูร 

 


