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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.42 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 7 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 
2)  มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 6)   และ  มีจํานวน 1 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับ ปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 5)   
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

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 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย  
องค์ประกอบที่ 4 3.08 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.42 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. นิสิตแรกเขา้ของหลักสูตรมีจํานวนน้อย ควรต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น  
 2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย ควรมีการส่งเสริมใหม้ี
การขอตําแหน่งทางวิชาการที่มากขึ้น 
  3. ควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้มากขึ้นโดยการกําหนดภาระงานให้มี
ความเหมาะสม 
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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาทุกท่าน เพ่ือให้บุคลากร
ในภาควิชาได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการประเมินตนเอง
เล่มน้ี จะเป็นสิ่งสะท้อนที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นกลไกเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนกลไก
ขนาดใหญ่ให้เดินหน้าพร้อมกับการพัฒนาประเทศในวงกว้างต่อไป   
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ส่วนนํา 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  ช่ือย่อ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Physics 

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25490091109948 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังน้ี 
 1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสูง และสามารถนําเอาความรู้ ความเข้าใจในทางฟิสิกส์ 
ไปใช้ในการประยุกต์องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของวิชาฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยทางฟิสิกส์ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
สังคมได้อย่างถูกต้อง 

3. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 
  

ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ และรับผดิชอบต่อ

สังคม 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยความยุติธรรมมีเหตุผล 
และสอดคล้องกับค่านิยมอันดีงาม 

3. มีภาวะผู้นํา ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักด้านฟิสิกส์และนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ทํางานได้ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการทําวิจัย และสามารถนําไปบูรณาการกับ

ความรู้ทางฟิสิกส์ เพ่ือพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชาฟิสิกส์ และ วิชาชีพ 
  

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําความรู้ความเข้าใจในด้านฟิสิกส ์ไปประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพได้ 
2. สามารถสังเคราะห์และใช้งานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการอย่างบูรณาการ ให้เข้ากับ

องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่เพ่ือวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาที่
ซับซ้อนได้ 

3. สามารถวางแผนและดําเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเองจนนํามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์และ
เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือสังคม 

  
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและตามท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ สถิติเพ่ือนําไปใช้ใน

การศึกษาและการวิจัย ทางฟิสิกส ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ แก่วงการ

วิชาการ วิชาชีพ และชุมชน 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหริัญ รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ  
ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิร ิ ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิร ิ  
ดร.เข้ม พุ่มสะอาด ดร.เข้ม พุ่มสะอาด  
ดร.ทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ ดร.ทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ  
ดร.นพมณี ศุภนาม ดร.นพมณี ศุภนาม  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 * นายพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรญั รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
2 * นายสุพจน์ มศุิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
3 * นายเข้ม พุ่มสะอาด อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
4 นายทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 
5 นางสาวนพมณี ศุภนาม อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จํานวนนสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 มถิุนายน 2558) 
 

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

 2 คน .....คน .....คน  2 คน .....คน 4 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  
 

ในปีการ ศึกษา  2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาจํานวน 5คน ดังน้ี 

1. * นายพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ 

2. * นายสุพจน์ มุศิริ 
3. * นายเข้ม พุ่มสะอาด 

4. นายทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ 

5. นางสาวนพมณี ศุภนาม 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

Ph.D.Phys_57_1.1_1 
 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจํา 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ มคีุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  5 คน 

2. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน 

3. ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
 

Ph.D.Phys_57_1.1_1 
 
 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  

Ph.D.Phys_57_1.1_1 
 
 

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 
 

อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาของหลักสูตรทุกคนของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาที่มี
ความเช่ียวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์ในการทําวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง ตรงตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

Ph.D.Phys_57_1.1_2  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
5. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาที่ เ ช่ียวชาญอย่าง
ต่อเน่ืองตรงตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน 

Ph.D.Phys_57_1.1_2  
 

6. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของหลักสูตรทุกคนของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาท่ี
เช่ียวชาญอย่างต่อเน่ืองตรงตามเกณฑ์ข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย 

Ph.D.Phys_57_1.1_2  
 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตทุกคนในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตรง
ตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 

Ph.D.Phys_57_1.1_2  
 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผลงาน
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 
review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

Ph.D.Phys_57_1.1_2  
 

9. ภาระงาน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ภาระงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ 1 
คน ต่อนิสิตไม่เกิน 5 คน  
 

Ph.D.Phys_57_1.1_3  
 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ แ ล ะ ก า ร
ค้นค ว้ า อิสระ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ
สม่ําเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง
ในรอบ 5 ปี  

Ph.D.Phys_57_1.1_4  
 

11.การปรับปรุงหลักสูตร
ต ามรอบระยะ เ วล า ท่ี
กําหนด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน 
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีนิสิตกําลังศึกษาในช้ันปีที่ 1 
 

Ph.D.Phys_57_1.1_1 
 
 

12.การดําเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มีการ
ดําเนินการครบทุกตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5  
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

Ph.D.Phys_57_1.1_5  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ในการประชุมจํานวน 7 ครั้งในปีการศึกษา 2557 เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน  
2. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
3.หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที ่
1/2557 จํานวน 2 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 4 
วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
4. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  ได้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 2 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จํานวน 4 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2557 ครบทุกรายวิชา  
5. หลักสูตร มกีารจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2557 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
Ph.D.Phys_57_1.1_2 ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 
Ph.D.Phys_57_1.1_3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
Ph.D.Phys_57_1.1_4 ตัวอย่างงานวิจัย 
Ph.D.Phys_57_1.1_5 รายงานการประชุมสรุปผล 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ – มีคุณภาพ - 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคํานวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 (*) ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดย
การแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่สําเร็จการศึกษารวม ..1... คน 
โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 0  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เฉลี่ยเท่ากับ - 

 
(*) หมายเหตุ : บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นบัณฑิตที่มีงานทําอยู่แล้วก่อนเข้ารับ
การศึกษา โดยหลังจากจบการศึกษาจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตยังคงทํางาน
อยู่สถานที่เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานทีท่ํางาน จึงไม่นําตัวบ่งช้ีมาคํานวณ  อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ยังคงมีกระบวนการติดตามผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง โดยได้ทําการส่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังหัวหน้าหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย   
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

- - - -  คะแนน 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 1 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 0 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน - 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน - 

 (2) ด้านความรู้  คะแนน - 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน - 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน - 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน - 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกําหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 0 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_2.1_1 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานของนสิิตและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ  

                 เผยแพร ่

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5  มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก จํานวน 2 คน และมีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 3 ช้ิน โดยมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ร้อยละ 100 คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 
 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                 

                           จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษา

                                                80 
X  5 
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ข้อมูลประกอบการคาํนวณผลงานของนสิิตและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน)   
2 จํานวนรวมผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ
แจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2 

0.60   

 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 3 3 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 3 
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ลําดับ
ท่ี 
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

 
รหัสเอกสาร 

1 The preparation and 
characterization of 
Y235 superconductor 
and Y235 doped 
fluorine.  

Thanarat Khuntak *, 
Piyamas Chainok, 
Supphadate 
Sujinnapram, 
Tunyanop Nilkamjon, 
Sermsuk Ratreng, 
Pongkaew 
Udomsamuthirun      

Advanced 
Materials Research 
(Volume 979) 
p.228-231 (2014) 

Ph.D.Phys_57_2.2_1 

2 The synthesis of 
YBa3Cu4Ox 
superconductor and 
comparison with 
YBa2Cu3Ox. 

Piyamas Chainok *, 
Supphadate 
Sujinnapram, 
Tunyanop Nilkamjon, 
Sermsuk Ratreng, 
Kiattipong Somsri, 
Nantawat 
Phomphuang, 
Prachkitti Mychareon, 
Pongkaew 
Udomsamuthirun 

Advanced 
Materials Research 
(Volume 979) 
p.220-223 (2014) 

Ph.D.Phys_57_2.2_2 

3 
 
 
 

The study on zero- 
temperature gap of 
superconductor having 
the coexistence of 
SDW and CDW 

Kanphot Thongcham 
*, Pongkaew 
Udomsamuthirun 

Advanced 
Materials Research 
(Volume 979) 
p.212-215 (2014) 

Ph.D.Phys_57_2.2_3 
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 องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 
  
 - การรับนสิิต 
 

1. กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ทําการเปิดรับนิสิตจํานวน 5 คน ตามแผนการรับที่ระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 ของหลักสูตร 
โดยแบ่งเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน และผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 3 คน [Ph.D.Phys _57_3.1_1] 

ในปีการศึกษา 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีนิสิตเข้าเรียนโดยเข้าเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 2 คน และเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังสองคน สําหรับภาค
การศึกษาที่ 2 น้ันไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร  [Ph.D.Phys _57_3.1_2] 

 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร  

[Ph.D.Phys _57_3.1_3] โดยผู้เข้าศึกษานั้นจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง และ (2) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู้เข้าศึกษาจะต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [Ph.D.Phys _57_3.1_4] 

 
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่

กําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
 
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ

โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเง่ือนไข จะมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ัง [Ph.D.Phys _57_3.1_5] 

 
5. ดําเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังและอาจารย์

ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  [Ph.D.Phys 
_57_3.1_6] 
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6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงานตัว
ตามวันเวลาที่กําหนด โดยถ้าจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติม
ในรอบที่ 2 

 
7. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต  
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกัน

ประชุมผ่านการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังที่ 5/2558 ในวาระที่ 4.3 เรื่องสรุปผลการดําเนินงาน
หลักสูตรปี 2557 ซึ่งได้วิเคราะห์และประเมินถึงจํานวนนิสิตแรกเข้า และนิสิตคงอยู่ รวมถึงผลการเรียน
ของนิสิตที่ได้รับเข้ามาในปีการศึกษา 2557 นอกจากน้ีได้มีการเสนอแนะแนวทางจากผลการประเมิน เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไป [Ph.D.Phys_57_3.1_7] 
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แผนผังแสดงระบบการดําเนินการรับนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในระยะเวลา 1 ปี 
 

 

 

 

แจ้งจํานวนรับและคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ
ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษโดยผู้ท่ีผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์
วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 
เพ่ือกําหนด จํานวนรับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยอ้างอิงจากมคอ. 2 และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2554 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการ
รับรายงานตัวตามวันเวลาท่ีกําหนด  โดยถ้าจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวไม่ครบ
ตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น 
จํานวนผู้สมัคร จํานวนนิสิตท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

ดําเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
แต่งต้ังและอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว
ส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต(ตามแผนการรับของหลักสูตร) 
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 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [Ph.D.Phys _57_3.1_8] ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือช้ีแจงข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ 
รวมท้ังให้นิสิตได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับแผนการเรียน การทําปริญญานิพนธ์ 
และข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 

ในปีการศึกษา 2557 นิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงเช้า เพ่ือรับฟังการช้ีแจ้งข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ และการสอบ
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ  และในช่วงบ่ายได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 น้ี 
อ.ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน ได้รับแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 
สาขาวิชาฟิสิกส์  [Ph.D.Phys_57_3.1_9] เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับแผนการเรียน การทําปริญญานิพนธ์ 
และข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี-โทและคะแนนภาษาอังกฤษ
ของนิสิตแรกเข้า จากข้อมูลที่ได้จากการสอบสัมภาษณ์ 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการ
ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาโทและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า ซึ่งนิสิตที่เข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 2 คน  [Ph.D.Phys_57_3.1_10] หน่ึงในน้ันเป็นนิสิตเก่าที่จบจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มศว ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรรู้ข้อมูลและพฤติกรรมของนิสิตเป็น
อย่างดี พบว่านิสิตมีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานระดับดีถึงระดับดีมาก ส่วนนิสิตอีกหน่ึงคนน้ันจาก
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ พบว่าผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานระดับดี ทั้งน้ีนิสิตทั้งสองคนได้สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จากการประเมินการเตรียมความพร้อมของนิสิตในเบ้ืองต้นพบว่านิสิตไม่จําเป็นต้องลงวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียนที่กําหนด เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่านิสิตมีแนวโน้มที่จะเรียนในหลักสูตร
และผ่านตามแผนการเรียนที่กําหนดได้  
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แผนผังแสดงระบบการดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้ารับคําแนะนําและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านภาษาอังกฤษ 

ถ้าขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น หรือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาท่ีจําเป็น

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_3.1_1 แผนการรับนิสติของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ปรากฎอยู่ในเล่ม มคอ.

2 
Ph.D.Phys_57_3.1_2 รายช่ือนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Phys_57_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 

5/2558 
Ph.D.Phys_57_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2557 
Ph.D.Phys_57_3.1_5 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
Ph.D.Phys_57_3.1_6 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 

5/57 
Ph.D.Phys_57_3.1_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 

5/58 
Ph.D.Phys_57_3.1_8 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่2557 ระดับบัณฑิตศึกษา 
Ph.D.Phys_57_3.1_9 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา

ฟิสิกส ์
Ph.D.Phys_57_3.1_10 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 

5/57 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 - การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 1. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่ได้รับการแต่งต้ังช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอน
และกรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา 
ฯลฯ และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลการทําวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทํา
วิจัย 
 ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตได้พบนิสิตแรกเข้าช้ันปีที่ 1 ผ่านทางโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  [Ph.D.Phys_57_3.2_1] จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากน้ีนิสิตทุก
ช้ันปีสามารถปรึกษาหารือข้อสงสัยต่างๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตประจําช้ันปีได้อย่างอิสระ 
 
 2. นิสิตในหลักสูตรจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ซึ่งสําหรับสาขาวิชา
ฟิสิกส์น้ันมีทั้งสิ้น 4 วิชา ได้แก่ (1) กลศาสตร์, (2) กลศาสตร์สถิติ, (3) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า และ (4) 
กลศาสตร์ควอนตัม โดยสามารถเร่ิมสอบได้ต้ังแต่เรียนอยู่ในช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิสิตต้องสอบทั้งสี่
วิชาน้ีให้ผ่านภายในการสอบจํานวน 3 ครั้ง หากไม่สามารถสอบผ่านได้จะถือว่าหมดสภาพความเป็นนิสิต 
 ในปีการศึกษา 2557 น้ีมีนิสิตช้ันปีที่ 4 จํานวน 1 คนสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญา
เอกเป็นที่เรียบร้อย [Ph.D.Phys_57_3.2_2] 
 
 3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต โดยส่งรายช่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตแจ้งความจํานงเพ่ือขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 
 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .  2554 ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ 
  ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 
 5. กรณีที่นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา จําเป็นต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 25 
 

รวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตที่ต้องรายงานความก้าวหน้าให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ 
 
 6. ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 
  ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทําการสํารวจ ติดตาม ประเมินผลและ
วิเคราะห์ ถึงจํานวนนิสิตที่มีอยู่ในหลักสูตร รวมถึงความก้าวหน้าในการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต และได้แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วาระที่ 1.3 จากการวิเคราะห์พบว่า นิสิตรหัส 
54 จํานวน 2 คน ยังไม่ได้ทําการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามกรอบเวลาที่ปรากฏใน
แผนการเรียน ดังน้ันจึงได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2557 ทําการช้ีแจงให้
นิสิตรับทราบถึงกรอบเวลาดังกล่าว [Ph.D.Phys_57_3.2_3] 
 
 7. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไป
ตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 
  ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตจํานวน 2 คนที่มีความประสงค์จะสอบปากเปล่า   
[Ph.D.Phys_57_3.2_4] 
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แผนผังแสดงระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชี้แจงแนวทางการเรียนและการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา  

เลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา
และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา 

ส่งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคณุสมบติัอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษา 

ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีติดตาม
ความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  นิสิต 

การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
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 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไป
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2557 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ที่จัดโดยภาควิชาฟิสิกส์ [Ph.D.Phys_57_3.2_5] 
 
ลําดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อโครงการ 

1 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ - โครงการส่งเสริมความเป็นครู 
- โครงการการพัฒนาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ สําหรับบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ 
2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ 

 
 นอกจากน้ียังได้จัดให้นิสิตในหลักสูตรได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สูง 
คือ Prof. Julian Poulter ซึ่งเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์
พิเศษให้กับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยมุ่งหวังให้นิสิตเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
ภาษาอังกฤษ  และตระหนักถึ งความสําคัญของภาษาอังกฤษ  เ พ่ือใ ช้ ในการ ส่ือสารอีกด้วย 
[Ph.D.Phys_57_3.2_6]  
 
 อย่างไรก็ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ให้นิสิตทําการแบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการของภาควิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  โดยมีนิสิตทําการประเมิน 1 คน [Ph.D.Phys_57_3.2_7] 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_3.2_1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่2557 ระดับบัณฑิตศึกษา 
Ph.D.Phys_57_3.2_2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 

3/58 
Ph.D.Phys_57_3.2_3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 

5/57 
Ph.D.Phys_57_3.2_4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 

4/57 
Ph.D.Phys_57_3.2_5 แผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ 
Ph.D.Phys_57_3.2_6 มคอ.3 รายวิชาที่ Prof. Julian Poulter สอนในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Phys_57_3.2_7 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการของภาควิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 

2557 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนสิิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลนสิิต 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวน
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 
2554 1 1 1 1 0 100 
2555 0 - - - - - 
2556 3 - - 2 2 66.7 
2557 2 - - - 2 - 

อัตราการคงอยู่     = จํานวนนิสิตช้ันปีที่ 2 
                               จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

[Ph.D.Phys_57_3.3_1] 
 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเขา้ 

จํานวนที่
รับเขา้ 

ปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2557 

2554 1 - - 0 (0%) 1 
2555 0 - - - 0 (0%) 
2556 3 - - - - 
2557 2 - - - - 

[Ph.D.Phys_57_3.3_2] 
 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนนิสิต 

 ปัจจัยที่มีผลต่อจํานวนนสิิตแรกเข้า 
 นิสิตแรกเข้าของหลักสูตรมีจํานวนน้อย ต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากย่ิงขึ้น 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีระบบจัดการข้อร้องเรียนโดย  
1. นิสิตที่ต้องการร้องเรียน สามารถย่ืนข้อร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ที่ website ของคณะ

วิทยาศาสตร์ [Ph.D.Phys_57_3.3_3] 
2. นิสิตสามารทําแบบประเมิน ปค.003 เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมิน ปค.

004 เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

X 100 
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3. อาจารย์ประจําหลักสูตรจะทําการประชุมเพ่ือหาแนวทางดําเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนที่
ได้รับจากนิสิต  

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
ในปีการศึกษา  2557 
ห ลั ก สู ต ร  ป ร . ด . 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ /ข้ อ
ร้องเรียนของนิสิตต่อ
หลักสูตรผ่านทางการ
ป ร ะ เ มิ น  ป ค . 003 
รายวิชา PY652 ว่า 
“วั นที่ เ รี ย นมี ต ร ง กั บ
วั น ห ยุ ด บ่ อ ย  แ ล ะ
บางครั้ งอาจาร ย์ ต้อง
รับผิดชอบงานด้านอ่ืนที่
ไม่ใช่งานสอน จึงน่าจะ
ทําให้เน้ือหาการเรียน
บางส่วนขาดไปบ้าง” 
[Ph.D.Phys_57_3.3_4] 

ในเบ้ืองต้น อาจารย์เข้ม พุ่มสะอาด ผู้สอนรายวิชา PY652 ได้แจ้งให้นิสิต
รับทราบแล้วว่า การที่วันเรียนตรงกับวันหยุดน้ันคงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ 
โดยให้วันที่ตรงกับวันหยุดน้ันเป็นการศึกษาด้วยตนเองของนิสิตไป แต่ในกรณี
ที่อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบงานด้านอ่ืนที่ไม่ใช่การสอนน้ัน สาเหตุมาจาก
การที่อาจารย์เป็นกรรมการตรวจรับห้องนํ้าของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีปัญหาที่
ผู้รับเหมาสร้างไม่ตรงกับแบบที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้บริหารต้องเรียกตัวอาจารย์
ไปประชุมด่วน ซึ่งหลายครั้งจะตรงกับวันที่มีการสอน เน่ืองจากวันจันทร์บ่าย
มักจะเป็นวันที่ผู้บริหารว่าง ทั้งน้ีได้ทําการนัดนิสิตมาสอนเพ่ิมเติมอีกสองคร้ัง 
ก่อนที่จะมีการสอบปลายภาค จริงอยู่ที่เน้ือหาในเชิงลึกอาจต้องข้ามไป
เน่ืองจากเวลาท่ีจํากัด แต่การสอนน้ันครอบคลุมเน้ือหาทัง้หมดตามท่ีหลักสูตร
กําหนด  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
Ph.D.Phys_57_3.3_2 ข้อมูลจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 และ 2557 
Ph.D.Phys_57_3.3_3 รายงานข้อร้องเรียนของนิสิตต่อหลักสูตร 
Ph.D.Phys_57_3.3_4 ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนผ่านทาง ปค.003 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

4.25 คะแนน 
 

ดีมาก 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

2 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รบั
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  (เฉพาะ
หลักสูตรปริญญาเอก) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

     น้อย 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4     3.0
8 

 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

 - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลัง

อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงมีการรับอาจารย์ใหม่ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการทํา งานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณา
การแ ต่ ง ต้ั งอาจาร ย์ประจํ าหลั กสู ต รตามรอบการป รับปรุ งหลั กสู ต รตาม  มคอ . 2 
[Ph.D.Phys_57_4.1_1] 
 

 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน

จํานวนที่ไม่ตํ่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรร 
หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการตาม
เป้าหมายที่กําหนด รวมภึงมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
อาจารย์ประจําหลักสูตร ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน นอกจากน้ี ภาควิชาฟิสิกส์และหลักสูตร
ได้มีการร่วมพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการส่งเสริมทุนวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ภาควิชาได้มีการวางแผนทดแทนอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน รวมไปถึง
อาจารย์ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ [Ph.D.Phys_57_4.1_2, Ph.D.Phys_57_4.1_3] 
 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตรวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง โดยบัณฑิตวิทยาลัยและ
ภาควิชาได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง
ในและระหว่างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประเมินผล
การดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรในทุกโครงการ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมากในทุกโครงการ รวมถึงมีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ได้มีการพัฒนาตนเองโดยการขอทุนวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ทุน
วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric chemosensor สําหรับเป็นตัวตรวจวัดไอออน
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ของโลหะทรานซิชัน และทุนวิจัยด้านการศึกษาฟิสิกส์ของหลุมดํา (Black hole)  
[Ph.D.Phys_57_4.1_4, Ph.D.Phys_57_4.1_5] 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_4.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
Ph.D.Phys_57_4.1_2 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Ph.D.Phys_57_4.1_3 ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 
Ph.D.Phys_57_4.1_4 โครงการพัฒนาอาจารย์ 
Ph.D.Phys_57_4.1_5 ใบสรุปการเข้าร่วมโครงการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4.25  คุณภาพ ดีมาก  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีน้ีจะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จํานวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการดําเนนิการ 
ผลการดําเนนิการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนนิการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร   

5 คะแนน 

 4.25 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_4.2.1_1 เล่มหลักสูตร มคอ.2 

             จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการคํานวณ    
  1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_4.2.2_1 เล่มหลักสูตร มคอ.2 

 

             จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

                     ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการดําเนนิการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 3.80 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 76 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                     ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการคาํนวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน)   
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจํา

หลักสูตร) 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 1 0.8 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
    ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 3 3 

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
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ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

 -   ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 3.80 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีท่ี

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 
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ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
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สูตรการคํานวณ  
1. อัตราสว่นจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 

 
 
 
 

2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตร 

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงตอ่จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงตอ่จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                         ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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- 2 1 4 10 
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มาก
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ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสติมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาด้านวิชาการที่ดีขึ้น 
อีกทั้งได้จัดโครงการอบรมด้านงานวิจัยของ Prof. Julian Poulter ในปีการศึกษา 2557  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ประจําและเพ่ือเป็นงานวิจัยต่อยอดของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
[Ph.D.Phys_57_4.3_2] 
 ผลการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรทางด้าน
ภาษาอังกฤษและวิชาการ  ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถวางแผน
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไปให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ันในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสตูรจึง
เห็นพ้องว่าความพึงพอใจต่อหลักสูตรมีเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 ทีผ่่านมา และส่งผลให ้ ผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 โดยรวมมแีนวโน้มที่ดีขึ้น  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_4.3_1 ใบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
Ph.D.Phys_57_4.3_2 ข้อเสนอโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของ Prof. Julian Poulter 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 48 
 

องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดําเนนิงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผูเ้รียน      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มคีุณภาพ ปานกลาง 
ผลการดําเนนิงาน   

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งในปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ ใช้หลักสุตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 [Ph.D.Phys_57_5.1_1] โดยหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ดังน้ี 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยการสอบถามข้อมูลจากคณาจารย์ในภาควิชา สํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

2. โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารายวิชาในหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)  

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

4. เสนอหลักสูตรปรับปรุงตามขั้นตอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งให้สกอ.รับรองหลักสูตร 
5. นําหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสกอ.แล้วได้ดําเนินการ และติดตามการจัดการเรียนการ

สอน (มคอ.3-มคอ.6) 
6. สรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7) 
7. นําผลการประเมินในมคอ.7 มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
8. มีการประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร และความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังต่อไป 
 โดยหลักสูตรมี 2 แบบคือ แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท และแบบ 2.2 
สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี โดยออกแบบแผนการเรียน โดยแยกเป็นหมวดดังน้ี 

 สําหรับผู้เข้าศกึษาที่สําเร็จปริญญาโท 
 หมวดวิชาบังคับ ประกอบด้วย 
  ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 
  ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง  
 สําหรับผู้เข้าศกึษาที่สําเร็จปริญญาตร ี
 หมวดวิชาบังคับประกอบด้วย 
  ฟส 502 คณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส ์
  ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสกิ 
  ฟส 532 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ 
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  ฟส 601  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส ์
  ฟส 695 สัมมนาสําหรับนักฟิสิกส ์
  ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 
  ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง 
 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้าน เช่น ฟิสิกสท์ั่วไป ฟิสกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์
พลังงานสูง ด้านฟิสิกส์สถานะของแข็ง เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกวิชาที่เป็นประโยชน์ในการทําปริญญา
นิพนธ์ต่อไป 
 ปริญญานิพนธ์ จํานวน 48 หน่วยกิต 
 - การปรับปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ 

 หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
ดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอน เพ่ือให้มี
ทันสมัย เช่น หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ [Ph.D.Phys_57_5.1_2] 

 
2. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณา มคอ.5 ซึ่งจัดทําโดยอาจารย์ผู้สอน และมี

กระบวนการประเมินรายวิชาโดยนิสิตผ่านระบบ supreme เพ่ือนําผลการประเมินที่เหมาะสมมาใช้
ปรับปรุงการสอนและเนื้อหาในปีการศึกษาต่อไป [Ph.D.Phys_57_5.1_3] เช่น ในรายวิชา ฟส 733 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเน้ือหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยขึ้นจากภาคการศึกษาที่
ผ่านมา โดยการเพ่ิมตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
[Ph.D.Phys_57_5.1_4]   

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_5.1_1 มคอ.2 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรงุ 

2555 
Ph.D.Phys_57_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง

พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และอาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Phys_57_5.1_3 
 

ผลการประเมนิ ปค.003/004 ในแต่ละรายวิชา 

Ph.D.Phys_57_5.1_4 
 

มคอ.5 ของรายวิชา ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้าขั้นสูง   
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ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4-5 ปี 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา/ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ/ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง 

กํากับ ติดตามมคอ.3 ของแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในการศึกษา 

พิจารณามคอ.5 เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 

จัดทํามคอ.7 โดยนําข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการหลักสูตรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มคีุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน    
- การกําหนดผู้สอน 
   1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดทํารายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดผู้สอน ตามความเช่ียวชาญในวิชาน้ันๆ 
[Ph.D.Phys_57_5.2_1] 
 3. นําเข้าที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม [Ph.D.Phys_57_5.2_2] 

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

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดทํามคอ.3 

2. อาจาย์ผู้สอนจัดทํามคอ.3 และส่งให้ประธานหรือเลขาฯหลักสูตร ซึ่งจะเป็นผู้กํากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ ภายใต้กลไกของคณะฯ ซึ่งมีการกําหนดให้
อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 [Ph.D.Phys_57_5.2_3] 
4. ผู้สอนนํา มคอ.3 เผยแพร่ให้กับนิสิต  
5. นิสิตทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาผ่านระบบ supreme ของมหาวิทยาลัย  
6. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินใน มคอ.5 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 
 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 
 นิสิตจะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือวัด
ว่านิสิตมีความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการทําปริญญานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่มีนิสิต
ลงทะเบียนสอบ [Ph.D.Phys_57_5.2_4] เมื่อนิสิตผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว จะมี
กระบวนการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 [Ph.D.Phys_57_5.2_5] ดังน้ี 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. แต่ง ต้ั งคณะกรรมการพิจารณาเค้ า โครงปริญญานิพนธ์  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอต่อคณบดีคณะฯ เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 
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3. เมื่ อ นิสิต ดํา เ นินการทําปริญญานิพนธ์ เ ป็นที่ เ รี ยบร้อย  ใ ห้มีการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และเสนอต่อคณบดีคณะฯ และแต่งต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
 หลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 3/2557 เรื่อง

พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และอาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Phys_57_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 4 /2557 เรื่อง พิจารณาการจัดการ

เรียนการสอนปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Phys_57_5.2_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังที่ 1/2557 และคร้ังที ่

2/2557 เพ่ือพิจารณามคอ.3  
Ph.D.Phys_57_5.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่  5/2557 

และ 2/2558 เรื่องพิจารณาคณะกรรมการออกข้อสอบวัดคุณสมบัติ
ระดับปริญญาเอก 

Ph.D.Phys_57_5.2_5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มคีุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน   

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.2  
 2. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 โดย
ประกอบด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ข้อสอบอัตนัย 
งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การนําเสนอผลงาน เป็นต้น  
 3. หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยให้
นิสิตทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
 4. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  [Ph.D.Phys_57_5.3_1] 
 5 .  อาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ กํ าหนดไว้  และเสนอต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะฯ [Ph.D.Phys_57_5.3_2] 
   
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ โดยสรุป
แ บบป ร ะ เ มิ น ก า ร ท วน ส อบผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ 
[Ph.D.Phys_57_5.3_1] 
 2. อาจารย์ผู้สอนนําผลการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
 3. เสนอผลการเรียนต่อที่ประชุมภาค และคณะฯ [Ph.D.Phys_57_5.3_2] 
 4. นําผลการเรียนที่ผ่านที่ประชุมคณะฯแล้ว ไปจัดทํามคอ.7 
 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
 1. คณะฯมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา [Ph.D.Phys_57_5.3_3] 
 2. ประธานหลักสูตรเป็นผู้กํากับ ติดตามให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 ภายในเวลาที่กําหนด 
 3. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณา มคอ .5 ของแต่ละรายวิชา 
[Ph.D.Phys_57_5.3_4]  
 4. นํารายงานผลการดําเนินการของแต่ละรายวิชามาจัดทํา มคอ.7 
 5 .  มีการประชุมอาจาร ย์ประ จําหลักสูตร  เ พ่ือ พิจารณา  มคอ . 7  ของหลักสูตร 
[Ph.D.Phys_57_5.3_5] 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังที่ 4/2558 เรื่อง 

พิจารณาผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

Ph.D.Phys_57_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 และ 
4/2558  เรื่อง พิจารณาผลการเรียน 

Ph.D.Phys_57_5.3_3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
Ph.D.Phys_57_5.3_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังที่  1/2558 และ  3 /2558

เรื่อง พิจารณามคอ.5  
Ph.D.Phys_57_5.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคร้ังที่ 4/2558 เรื่อง พิจารณา

มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ มี
การประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตรท้ังสิ้น 7 
คร้ัง() 

Ph.D.Phys_57_5.4_1  
รายงานการประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตร 7 
คร้ัง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชา
ฟิสิกส์ จัดทํามคอ.2 ของ
หลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสกอ.เม่ือวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ 2556 และได้
เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 () 

Ph.D.Phys_57_5.4_2 
รูปเล่ม มคอ.2 ท่ี
ประทับตราจากสกอ. 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้
จัดทํามคอ.3 ครบทุก
รายวิชา() 

Ph.D.Phys_57_5.4_3 
มคอ.3 ของทุกรายวิชาท่ี
เปิดในปีการศึกษา 2557 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้
จัดทํามคอ.5 ครบทุก
รายวิชา() 

Ph.D.Phys_57_5.4_4 
มคอ.5 ของทุกรายวิชาท่ี
เปิดในปี 2557 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ มี
การจัดทํามคอ.7() 

Ph.D.Phys_57_5.4_5 
มคอ.7 ของหลักสูตร 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 
จํานวน10 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100() 

Ph.D.Phys_57_5.4_6 
แบบประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้มี

Ph.D.Phys_57_5.4_7 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ี
แล้ว 

การจัดประชุมอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพ่ือสรุปผล
การประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานในมคอ.7 ในปี
การศึกษา 2556 เพ่ือ
นํามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในปี
การศึกษาถัดไป โดยให้มี
การระบุการปรับปรุงใน
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดใน
ปีการศึกษา 2557() 

มคอ.3 ของรายวิชาในปี 
2557 ท่ีระบุการพัฒนา/
ปรับปรุง การจดัการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือผลการประเมินการ
เรียนรู้ 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2557 ภาควิชา
มีอาจารย์ใหม่ 2 คนคือ 
อาจารย์ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 
และอาจารย์สุรวุฒิ วิจารณ์ 
โดยอาจารย์ท้ังสองท่านได้
เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ท่ีจัดข้ึนโดย
ภาควิชา() 

Ph.D.Phys_57_5.4_8 
โครงการปฐมนิเทศอาจาย์
ใหม่ 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
() 

Ph.D.Phys_57_5.4_9 
รายงานสรุปการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนนุวิชาการ
ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 6 
คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 () 

Ph.D.Phys_57_5.4_10 
รายงานสรุปการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีนิสิตปีสุดท้าย () - 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

-  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการดําเนนิงาน ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4  มีคุณภาพ ดี 
ผลการดําเนนิงาน  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชามีการประชุมเพ่ือแบ่งงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วย ในการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในภาควิชา  และมีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ผ่านทางเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการ
ประสานและร่วมมือในการผลิตบัณฑิตโดยการจัดหาและประสานงานเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การเรียนและการวิจัย [Ph.D.Phys_57_6.1_1] 
 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนและห้องวิจัยที่นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก 
อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือวิจัยได้ตามความสนใจโดยปฏิบัติตามระเบียนการใช้เครื่องมือน้ันๆของ
ภาควิชา  ห้องวิจัยที่นิสิต ปีการศึกษาน้ี ใช้เป็นส่วนใหญ่คือ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
และห้องหน่วยวิจัยฟิสิกส์ประสานมิตร รวมถึงห้องพักของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัด
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําไปในการค้นคว้าหาข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และโปรเจคเตอร์ เป็นต้น 
[Ph.D.Phys_57_6.1_2] 

นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยยังมีหนังสือและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอ
สําหรับการค้นคว้าของนิสิต แม้ในบางครั้งฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเอกสารท่ีต้องการ นิสิต
สามารถติดต่อผ่านหอสมุดกลางเพ่ือขอใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนได้  
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

        ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาสมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
สํารวจจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวมถึงมีการนําผลการประเมินมาแจ้งให้กรรมการบริหารหลักสูตรทราบถึงความ
ต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ นอกจากน้ี กรรมการบริหาร
หลักสูตรยังมีการประชุมเพ่ือนําผลการประเมินซึ่งมีข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เข่นมีการของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือซื้อ
อุปกรณ์ในการทําวิจัยและได้รับการอนุมัติเพ่ือติดต้ังเป็นที่เรียบร้อย [Ph.D.Phys_57_6.1_3] 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Phys_57_6.1_1 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
Ph.D.Phys_57_6.1_2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Phys_57_6.1_3 ภาพถ่ายตู้ดูดควัน 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ ระดับ…… 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 3.08 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.42 ดี 13 ตัวบ่งชี ้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 5.00 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2.00 น้อย 
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.08 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.00 ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2  17.08  

ผลการประเมิน    3.42 ดี 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนมีที่มีวุฒิปริญญา
เอก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในด้าน
วิชาการ 

1. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น  

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งวิชาการยังมี
จํานวนน้อย 

1. ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
โดยการปรับภาระงานด้านอ่ืนๆให้มีความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ  

    

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ผลงานวิชาการของบัณฑิตที่จบการศึกษามี
จํานวนมากและอยู่ในฐานข้อมูลที่มคี่าถ่วงนํ้าหนัก
สูง 

1. ส่งเสริมให้มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในฐานข้อมูลในต่างประเทศให้เพ่ิมขึน้ 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. การตอบกลบัของแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตยังมี
จํานวนน้อย 

1. ควรมีการติดตามผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษา
โดยตรงระหว่างหลักสูตรกับบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการรับนิสิตซึง่
ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย  

1. ควรมีการประเมินกระบวนการรับนิสิตโดย
บัณฑิตวิทยาลัย 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. จํานวนนิสิตในหลักสูตรมีน้อย 

2. มีการประเมินผลกระบวนการ การรับนิสติและ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตแต่ยังขาดซึ่งการ
นําไปปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม  

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น และกาํหนดทิศทางงานวิจัยของอาจารย์ใน
ภาควิชาให้มีความชัดเจน 

2. ควรมีการนําผลการประเมนิกระบวนการการรับ
นิสิตและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตไปปรับปรุง
ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนมีที่มีวุฒิปริญญา
เอก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในด้าน
วิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ถูกอ้างอิงมีจํานวนมาก 

1. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น  

2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นสากลใหม้ากย่ิงขึ้น 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งวิชาการยังมี
จํานวนน้อย 

1. ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
โดยการปรับภาระงานด้านอ่ืนๆให้มีความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ  

 1. หลักสูตรไมม่ีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ดังน้ันควรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรในทกุปีการศึกษาเพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามดังชีบ่งช้ีผล
การดําเนินงานตาม มคอ.2  

 

1.  คงไว้ซึ่งการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามดังชีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. ขาดการประเมินการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. เพ่ิมการประเมินการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ  

    

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จํานวนมาก 

2. มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลท่ี
หลากหลาย 

1. เพ่ิมจํานวนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย 

2. เพ่ิมการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับ
สากลให้กว้างขึ้น 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต
อยู่ในระดับที่น้อยกว่าผลการประเมินจากอาจารย์ 

1. ติดตามความต้องการของนิสิตในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ  
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Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 1 คน    
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 0 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต - คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 0 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ  ชิ้น   



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 68 
 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 2 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 3  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

 ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

2 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   
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60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 3.8 น้ําหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   
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81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

17 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   

86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 3.4 ชิ้น/คน   

 

  


