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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 2 มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 มีจ านวน 2 องค์ประกอบ  มี
องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และ 6 มีจ านวน  2 องค์ประกอบ 
 
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 5 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.5 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ชื่อย่อ กศ.ม.(ฟิสิกส์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Physics 

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

รหัสหลักสูตร  
 25550091104938 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ และ
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัยเฉพาะด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์
ประยุกต ์
 2. เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ และท าการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได ้
 3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบมาพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัย รวมถึง การสร้าง
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ในอนาคต 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

 คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และสามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีที่
ส าคัญในด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัยขั้นสูงได้ 
 2. สามารถจัดการปัญหาเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยค านึงถึงผลกระทบที่เก่ียวข้องต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่างผู้รู้ ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. มีภาวะผู้น าที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ สอดรับกับสภาพสังคมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 4. มีทักษะการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ  

อ.ดร.สิริ สิรินิลกุล อ.ดร.สิริ สิรินิลกุล  
อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี  

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  

อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ ก าลังอยู่ในกระบวนการเพ่ือขอลาออก
จากราชการ (กรกฏาคม 2558) 

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 *อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ อาจารย์ Dr.rer.Nat.(Physics) 

2 *อ.ดร.สิริ สิรินิลกุล อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 

3 *อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 

4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 

5 อ.ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ อาจารย์ Ph.D.(Physics) 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
จ านวนนิสิตหลักสูตร 12 คน  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล 24 กรกฏาคม 2558) 
 

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

ฟิสิกส์ 4 คน 3 คน 2 คน 2 คน 1 คน 12 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 จุดทีค่วรพัฒนา/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 าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

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  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันและ 2. 
มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 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 าเนินการทุกตัว ผ่าน 

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

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     5 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

128 155 82.58 5 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
โท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 0.8 1 80 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต    3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3  3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3  3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3  3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   3.5 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร        2.5  

    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5 5   100  5 

    ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2 5  40   2.5 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  0 5 0  0  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.75 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3 3  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 47.5 
         ตัวบ่งชี้ 13 
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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 - - 10 
(2.1,2.2) 

5 ดีมาก 

3 3 9 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3 ปานกลาง 

4 3 10.5 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.5 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

11 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3.36 3.5 5 3.65 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 

เดือน กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ 3.65 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี

มาก ได้แก่ องค์ประกอบที ่2 มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 มีจ านวน 

2 องค์ประกอบ  มีองค์ประกอบอยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่  3 และ 6 มีจ านวน  2 

องค์ประกอบ 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ 

ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

  

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

    

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผลงานของนิสิตควรมีการเผยแพร่จากหลายแหล่ง 

2. ควรติดตามผู้ใช้บัณฑิตให้ครบ 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การรับนิสิตควรมีแผนการเพ่ิมจ านวนนิสิตเชิงรุก 

2. ควรปรับกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบ

ทางการมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบการท างานที่ดี 

 

ข้อเสนอแนะ  

    

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีผลงานทางวิชาการ

ค่อนข้างน้อย 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก     ผล

การประเมิน 

2. ควรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. การรายงานระบบกลไกควรท าเป็น Flow Chart 

 

ข้อเสนอแนะ  

    

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

1. เครื่องมือท าการทดลองยังไม่เพียงพอต่อการท า

วิจัยและปริญญานิพนธ์ 

1. ควรมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก     ผล

การประเมิน 

2. ควรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. การรายงานระบบกลไกควรท าเป็น Flow Chart 

 

ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ   คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน   ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 2 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)  ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

 ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   
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19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   
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56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ช้ิน   
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73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

วันที ่17 เดือน กรกฏาคม 2558     

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

9:00 – 9:15 น. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ตึก 19 ห้อง 1615 ดร.จตุรงค์ สุคนธชาต ิ

9:15 – 9:30 น. บรรยายสรุปผลการประเมินตนเองของหลักสูตร   

9:30 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพือ่ประเมินหลักสูตร   

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13:00 – 14:00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร   

14:00 – 14:30 น. สัมภาษณ์นสิิตของหลักสูตร   

14:30 – 16:00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพือ่ประเมินหลักสูตร   

16:00 – 16:30 น. 

คณะกรรมการประเมินช้ีแจงผลสรปุและข้อคิดเห็นต่างๆ

ในการประเมินหลักสูตร  
  

 


