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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล

การดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง  (2.95 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งช้ี)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  
มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบที่ 6 )  
มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5)    
และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ น้อย  (องค์ประกอบที่ 3)  

        
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 4.40 ดีมาก (1 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 4 2.99 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.95 ปานกลาง (12 ตัวบ่งช้ี) 
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บทนํา 
ข้อมูลพืน้ฐานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาฟิสิกส์   
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ ช่ือย่อ ปร.ด. 
ช่ือภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Physics 

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25490091109948 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังน้ี 
1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสูง และสามารถนําเอาความรู้ ความเข้าใจในทางฟิสิกส์ ไปใช้ในการ
ประยุกต์องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของวิชาฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.สุพจน์  มศุิริ Ph.D.(ฟิสิกส์) 2546 
2 *อ.เข้ม  พุ่มสะอาด Dr.rer.nat.(ฟิสิกส์) 2549 
3 *อ.ทรงศักด์ิ  พงษ์หิรัญ Ph.D.(ฟิสิกส์) 2550 
4  อ.นพมณี  ศุภนาม วท.ด.(ฟิสิกส์) 2553 
5  อ.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 2555 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 
ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
 

  



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

7 

ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ป ี ผ่าน  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรบัหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - 4.4 4.4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โท/เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- -  - -  

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต      

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      1 1  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร     
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  11.93 4  2.98  

    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  5 5  100  5  

    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1  5  20 1 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  1.4  5  28 2.33  

    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

9 
 

5 
 

1.8 
 

3.6 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      4 4  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 12  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 35.38 
        ตัวบ่งชี้ 12 
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ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สําหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

-  ไม่มีนิสิตปีสุดท้าย 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 
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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 

1 - - 4.4, - 
(2.1,2.2) 

4.40 ดีมาก 

3 3 3,2,1 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.00 น้อย 

4 3 3,2.98,3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.99 ปานกลาง 

5 4 3 
(5.1) 

2,2,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.00 ปานกลาง 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม 12 7 4 1   
ผลการประเมิน 2.57 3.25 4.4 2.95 ปานกลาง 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

 
ผลประเมินเชงิคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งวิชาการยังมีจํานวนน้อย 
2. ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยการปรับภาระงานด้านอ่ืนๆให้มีความเหมาะสม 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนมีที่มีวุฒิปริญญาเอก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในด้านวิชาการ 
2. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลายทางด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. มีการติดต่อใกล้ชิดกับนิสิตปริญญาเอก สามารถ
ติดตามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสตูรได้บ้าง 
 
 
 

1. ควรติดตามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
กลับมาให้ได้ 100% 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน/
คุณภาพหลักสตูร 
 
 
 

1. ควรมีระบบติดตามนิสิตเก่าแม้ว่าจะเป็นการศึกษา
ต่อเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทีส่ะทอ้นคุณภาพหลักสูตร 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
1.ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือให้มีการเปรียบเทียบตนเองกับนักศึกษา
สถาบันอ่ืน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ก่อนทีจ่ะออกไปทํางานจริง 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีการติดต่อใกล้ชิดกับนิสิตปริญญาเอก สามารถติดตามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
ได้บ้าง 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. มีการรับนิสิตทีม่ีกระบวนการที่มีคุณภาพ 
 
 
 

1. ความใกล้ชิดระหว่างศิษย์กับอาจารย์จะทําให้การ
จบการศึกษาของนิสิตมีอัตราท่ีสูงช้ึน 

 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ขาดระบบการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดระบบกระบวนการให้นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยให้
เร็วขึ้น มีการติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยอย่าง
ใกล้ชิด 
2.ควรหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาเข้ามาเรียน 
3.ควรสร้างช่ือเสียงด้านงานวิจัยเชิงประยุกต์หรือที่
เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ สามารถนําไปใช้เป็น
ประโยชน์ได้ เพ่ือให้คนมาสนใจเรียน 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสตูร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนมีที่มีวุฒิปริญญา
เอก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในด้าน
วิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ถูกอ้างอิงมีจํานวนมาก 

 
 

1. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น  
2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นสากลใหม้ากย่ิงขึ้น 

 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหน่งวิชาการยังมี
จํานวนน้อย 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ยังมีจํานวนน้อย 

 
 

1. ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
โดยการปรับภาระงานด้านอ่ืนๆให้มีความเหมาะสม 
2. ส่งเสริมให้มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ให้มากขึ้น 
3.ส่งเสริมให้สร้างกลุ่มวิจัยโดยมีทิศทางการวิจัยที่
ชัดเจน 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. มีการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีครบทุกข้อ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

1. ควรมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษา 

 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ขาดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากการ
ประเมินด้านการเรียนการสอน 
 
 
 

1.จัดทําแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการ
ปรับปรุงหลักสตูรจากนักศึกษา 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 มีการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีครบทุกข้อตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
มีการปฏิบัติที่ได้คุณภาพมาก 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จํานวนมาก 
2. มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลท่ี
หลากหลาย 

 
 
 

1. เพ่ิมจํานวนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย 
2. เพ่ิมการเช่ือต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลให้
กว้างขึ้น 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ขาดการนําผลการประเมินไปวิเคราะห์และปรับปรุง
เพ่ือให้เห็นเป็นต้นแบบของภาควิชาหรือหน่วยงานอ่ืน
ได้ 
 
 
 

1. มีระบบติดตามความต้องการและความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารย์ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 
 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 4.40 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 50 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี
5 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด   คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด   คน   

ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

(0.10) 
  ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบัน
นําเสนอสภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่   ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

19 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   
27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนสิิตและผู้สาํเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 0 คน   

ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

2 (0.60) 
    

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

 ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

 ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)  ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / 
นานาชาติ(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   
45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก

เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 20 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมลู แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร
เหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
วารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

 ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
(0.80) 

 ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
 ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ (1.00) 

 ช้ิน   

71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน (1.00) 

 ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

74 จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 1.4 นํ้าหนัก   
 ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับ

การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

9 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร 5 คน   
86 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสตูร 1.8 ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิต

ใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- คะแนน ไม่มีนิสิติปี

สุดท้าย 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจําปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 5  เดือน กรกฎาคม 2559     

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

8.30-9.00 ลงทะเบียน อาคาร 10 ห้อง 410 
อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

9.00-9.30 แนะนําหลักสูตร 
อาคาร 10 ห้อง 410 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

9.30-12.30 ตรวจประเมิน อาคาร 10 ห้อง 410 ผู้ประเมิน 

12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
อาคาร 10 ห้อง 410 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

13.30-16.00 ตรวจประเมิน(ต่อ) อาคาร 10 ห้อง 410 ผู้ประเมิน 

16.00-16.30 รับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
อาคาร 10 ห้อง 410 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 


