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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2558   ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับ ปานกลาง  (2.95 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 
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 คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.95 ปานกลาง 12 ตัวบ่งชี ้

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือดึงดูดนิสิตให้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร 
 2. สร้างกระบวนการติดตามความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 3. ส่งเสริมให้มกีารตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ขึ้น โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาทุกท่าน เพ่ือให้บุคลากรในภาควิชาได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา และนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการประเมินตนเองเล่มน้ี จะเป็นสิ่ง
สะท้อนที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และที่สําคัญ
ที่สุดคือการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นกลไกเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนกลไกขนาดใหญ่ให้เดินหน้าพร้อมกับการพัฒนาประเทศ
ในวงกว้างต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 4 

สารบัญ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร  
คํานาํ  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 5 
    ช่ือหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
    รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 5 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 6 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนสิติ  
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

10 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต 11 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ 14 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 17 
หมวดที่ 3 อาจารย์  
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 19 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 20 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 22 
หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)  
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 23 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 25 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมนิผู้เรียน 27 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 29 
    ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 31 
หมวดที่ 5 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 32 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 33 
สรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

34 

ภาคผนวก 38 
    ภาคผนวก 1 ข้อมลูสรุปรายวิชาของหลักสูตร 39 
    ภาคผนวก 2 common dataset 42 
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หมวดที่ 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
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 ไปใช้ในการประยุกต์
องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของวิชาฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

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 [Ph.D.Phys_58_1.1_1] 
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รายชื่อและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรญั     
2 ศ.จูเลียน พอลเตอร์     
3 ผศ.สุพจน์  มุศริิ     
4 ผศ.อารียา  เอ่ียมบู่     
5 อ.จามรี  อมรโกศลพันธ์     
7 อ.วิชุดา  บุญยรัตกลิน     

 
อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาของหลักสูตรทกุคนของหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิ

ในระดับปริญญาเอก และมปีระสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยอย่างต่อเน่ือง ตรงตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย [Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

 * ยังไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา     
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก มปีระสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาที่เช่ียวชาญอย่างต่อเน่ืองตรงตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน 
[Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

 * ยังไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของหลักสตูรทุกคนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการทําวิจยัในสาขาที่เช่ียวชาญอย่างต่อเน่ืองตรงตามเกณฑ์ข้อบังคับ
ของบัณฑิตวิทยาลัย [Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์ 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

 * ยังไม่มีนิสิตเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์    
 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตทุกคนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ประจํา
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตรงตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
[Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สาํเร็จการศึกษาทุกคนจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น
ผลงานวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  [Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 ภาระงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ 1 คน ต่อนิสิตไม่เกิน 5 คน  
[Ph.D.Phys_58_1.1_3] 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสมํ่าเสมอ 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี  [Ph.D.Phys_58_1.1_4] 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรบัปรุงหลักสูตรปี 2559 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Phys_58_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
Ph.D.Phys_58_1.1_2 ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 
Ph.D.Phys_58_1.1_3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
Ph.D.Phys_58_1.1_4 ตัวอย่างผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑติและนิสิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(6) ด้านทักษะการ
ปฎิบัติทางวิชาชีพ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่สําเร็จการศึกษารวม 2 คน โดยได้รับแบบ
สํารวจกลับมาจํานวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
(88 /100) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.40 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 2 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 0 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.40 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 5 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.33 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 5 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 3.37 

 (6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ คะแนน - 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มี ต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 4.40 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys _58_2.1_1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวม 
0 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม - ช้ิน โดยมี
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ - คิดเป็น
ผลคะแนนที่ได้ - คะแนน 

 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

  * ไม่มีผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก  
คิดเป็นร้อยละ  
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 

- การรับนสิิต    
1. กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้

ทําการเปิดรับนิสิตจํานวน 5 คน ตามแผนการรับที่ระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 ของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นผู้สมัครที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน และผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน [Ph.D.Phys 
_58_3.1_1]  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีนิสิตสมัครเข้าเรียน 
 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร  [Ph.D.Phys 

_58_3.1_2] โดยผู้เข้าศึกษานั้นจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และ (2) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
ฟิสิกส์หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับ
สมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [Ph.D.Phys _58_3.1_3] 

 
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่กําหนดและ

ดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
 
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษโดยผู้ที่ผ่าน

การสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเง่ือนไข จะมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ได้รับการแต่งต้ัง 

 
5. ดําเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
 
6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่

กําหนด โดยถ้าจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบที่ 2 
 
7. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น จํานวนผู้สมัคร 

จํานวนนิสิตที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป [Ph.D.Phys _58_3.1_4]  
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีส่วนร่วมกับทางบัณฑิตวิทยาลัยใน

การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับนิสิต โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญให้ประธานหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือปรับปรุงระบบการรับนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยหน่ึงในแนวปฏิบัติที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยเสนอให้
แต่ละหลักสูตรเลือกปฏิบัติ คือ การให้ผู้สมัครเข้าเรียนเตรียมตัวนําเอาข้อเสนอโครงงานคร่าวๆ ว่าต้องการจะทํา
ปริญญานิพนธ์เก่ียวกับเร่ืองใด ซึ่งทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์น้ันไม่ได้เลือกในแนวปฏิบัติน้ี แต่
เลือกที่จะปรับปรุงและพัฒนาการรับนิสิต โดยแจ้งทางบัณฑิตวิทยาลัยให้ทราบว่าในปีน้ีการสอบสัมภาษณ์จะมีการ
ถามเพ่ิมเติมทางด้านวิชาการให้มากขึ้นกว่าปกติ เพ่ือสํารวจพ้ืนฐานความรู้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดการ
เตรียมพร้อมและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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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. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือช้ีแจงข้อบังคับ ข้อกําหนด

ต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ รวมท้ังให้นิสิตได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนํา
เก่ียวกับแผนการเรียน การทําปริญญานิพนธ์ และข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน
และการใช้ชีวิต 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีนิสิตสมัครเข้าเรียน 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 
จากข้อมูลที่ได้จากการสอบสัมภาษณ์ 
 
 

แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสําหรับนิสิตหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาวชิาฟิสิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_3.1_1 แผนการรับนิสติของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ปรากฎอยู่ในเล่ม มคอ.2 
Ph.D.Phys_58_3.1_2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 5/2558 
Ph.D.Phys_58_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558 
Ph.D.Phys_58_3.1_4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 1/2559 

 

เข้ารับคําแนะนําและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านภาษาอังกฤษ 

ถ้าขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น หรือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาท่ีจําเป็น 

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 1. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่ได้รับการแต่งต้ังช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูล
เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลการทําวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
 2. นิสิตในหลักสูตรจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ซึ่งสําหรับสาขาวิชาฟิสิกส์น้ันมี
ทั้งสิ้น 4 วิชา ได้แก่ (1) กลศาสตร์, (2) กลศาสตร์สถิติ, (3) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า และ (4) กลศาสตร์ควอนตัม โดย
สามารถเริ่มสอบได้ต้ังแต่เรียนอยู่ในช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิสิตต้องสอบท้ังสี่วิชาน้ีให้ผ่านภายในการสอบจํานวน 
3 ครั้ง หากไม่สามารถสอบผ่านได้จะถือว่าหมดสภาพความเป็นนิสิต 
 ในปีการศึกษา 2558 น้ีมีนิสิตช้ันปีที่ 2 จํานวน 1 คนสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอกเป็นที่
เรียบร้อย [Ph.D.Phys_58_3.2_1] 
 
 3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต โดยส่งรายช่ืออาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอนของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตแจ้งความจํานงเพ่ือขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 
 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเข้าร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ 
  ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 
 5. กรณีที่ นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา จําเป็นต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตที่ต้องรายงานความก้าวหน้าให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ 
 
 6. ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษา
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 
 
 7. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 
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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 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 16 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จัดโดยภาควิชา
ฟิสิกส์ [Ph.D.Phys_58_3.2_2] 
 
ลําดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อโครงการ 

1 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ - โครงการส่ งเสริมความเป็นครู และ
พัฒนาการเรียนการสอน  ประจําปี
การศึกษา 2558 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านวิชาการ บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์
ศิ ล ป วัฒ น ธร รม แ ล ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กิจกรรม Gravitational wave: past, present 
and future 

  
นอกจากน้ียังได้จัดให้นิสิตในหลักสูตรได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สูง คือ 

Prof.Julien Poulter ซึ่งเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยมุ่งหวังให้นิสิตเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารอีกด้วย [Ph.D.Phys_58_3.2_3] 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_3.2_1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ครัง้ที่ 4/59 
Ph.D.Phys_58_3.2_2 แผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ 
Ph.D.Phys_58_3.2_3 มคอ.3 รายวิชาที่ Prof.Julien Poulter สอนในปีการศึกษา 2558 
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ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 
ข้อมูลนสิิต  

ปีการศึกษาท่ี
รับเขา้  

 

จํานวนรับเข้า จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2555 - - - - - 
ปี 2556 3 3 2 2 66.7 
ปี 2557 2 - 2 2 100 
ปี 2558 - - - - - 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตช้ันปีที่ 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง Ph.D.Phys_58_3.3_1 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต  

 ปัจจัยที่มีผลต่อจํานวนนสิิตแรกเข้า 
 นิสิตแรกเข้าของหลักสูตรมีจํานวนน้อย ต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากย่ิงขึ้น 
 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ จํานวนรับเข้า 
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2556 3 - - - 
ปี 2557 2 - - - 
ปี 2558 - - - - 
รายการหลักฐานอ้างอิง Ph.D.Phys_58_3.3_1 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา  

นิสิตในหลักสูตรบางคนขาดการติดต่อ เน่ืองจากมีปัญหาสว่นตัว ทําให้อาจไม่จบการศึกษาได้ทันตามกรอบ
เวลา ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้พยายามติดต่อเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นิสิตอย่างต่อเน่ือง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ 

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ .....ไม่มี....... 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ .....ไม่มี....... 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ .....ไม่มี....... 
 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่ม ี

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงมีการรับอาจารย์ใหม่ที่มคีวามรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ 
รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ประจํา
หลักสูตรในหลกัสูตรสามารถส่งเสริมการทํา งานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
พิจารณาการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงหลักสตูรตาม มคอ.2 [Ph.D.Phys_58_4.1_1] 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในจํานวนที่ไม่ตํ่ากว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้มคีุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กําหนด รวมภึงมีระบบและกลไกบริหาร
กําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน นอกจากน้ี ภาควิชา
ฟิสิกส์และหลกัสูตรได้มีการร่วมพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการส่งเสริมทนุวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชาได้มีการ
วางแผนทดแทนอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่ละท่าน รวมไปถึงอาจารย์ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ 
[Ph.D.Phys_58_4.1_2, Ph.D.Phys_58_4.1_3] 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและมศีักยภาพที่สูงขึ้น
เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตรวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสตูรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง โดยบัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ประจําหลักสูตรทั้งในและระหว่างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ และมีการประเมินผล
การดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรในทุกโครงการ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมากในทกุ
โครงการ รวมถึงมีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองโดยการขอทุนวิจัยจากทางคณะ
วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ทุนจัดต้ังหน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ ทุนวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์โบซอน ทุนวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric chemosensor 
สําหรับเป็นตัวตรวจวัดไอออนของโลหะทรานซิชัน และทุนวิจัยด้านการศึกษาฟิสิกสข์องหลุมดํา (Black hole)  
[Ph.D.Phys_58_4.1_4, Ph.D.Phys_58_4.1_5] 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.สุพจน์  มุศริิ งานเสวนาคลื่นโน้มถ่วง เบิกอนาคตมนุษยชาติ 
2 อ.เข้ม  พุ่มสะอาด Gravitational wave: past, present and future 
3 อ.ทรงศักด์ิ  พงษ์หิรัญ งานเสวนาคลื่นโน้มถ่วง เบิกอนาคตมนุษยชาติ 
4 อ.นพมณี  ศุภนาม Gravitational wave: past, present and future 
5 อ.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ โครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในเครือเทางาม 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558) 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ จํานวน 1 คน 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี            

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_4.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
Ph.D.Phys_58_4.1_2 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ph.D.Phys_58_4.1_3 ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 

Ph.D.Phys_58_4.1_4 โครงการพัฒนาอาจารย์ 
Ph.D.Phys_58_4.1_5 ใบสรุปการเข้าร่วมโครงการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

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

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 1 คะแนน 
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 21 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 1 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 28 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  2.3 คะแนน 
 
 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผศ.สุพจน์  มุศริิ ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในปี 2558  
2 อ.เข้ม  พุ่มสะอาด ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในปี 2558  
3 อ.ทรงศักด์ิ  พงษ์หิรัญ ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในปี 2558  
4 อ.นพมณี  ศุภนาม ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในปี 2558  
5 อ.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ 1. Brod, J., Greljo, A., Stamou, E., and Uttayarat, P. 

2015. "Probing Anomalous ttZ Interactions with Rare 
Meson Decays." Journal of High Energy Physics 2015 
(2). [Ph.D.Phys_58_4.2.3_1]   
2. Grinstein, B., Murphy, C. W., Pirtskhalava, D. and 
Uttayarat, P. 2015 “Unitarity and the Higgs Bosons” 
SPC 2015 Proceedings (HEP 1-4) 
[Ph.D.Phys_58_4.2.3_2]   

1 
 
 
 

0.4 

 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 1.4 
คิดเป็นร้อยละ 28 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_4.2.3_1 บทความวิจัยเรื่อง Brod, J., Greljo, A., Stamou, E., and Uttayarat, P. 2015. 

"Probing Anomalous ttZ Interactions with Rare Meson Decays." Journal 
of High Energy Physics 2015 (2). 

Ph.D.Phys_58_4.2.3_2 บทความวิจัยเรื่อง Grinstein, B., Murphy, C. W., Pirtskhalava, D. and 
Uttayarat, P. 2015 “Unitarity and the Higgs Bosons” SPC 2015 
Proceedings (HEP 1-4) 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 22 

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปรญิญาเอกได้รับการอ้างอิงใน 
                    ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ต้ังแต่ปี ค.ศ.2011-2015)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 15  

2. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เท่ากับ 3 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนน
เท่ากับ 5 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_4.2.4_1 เอกสารการอ้างอิงจากฐานข้อมูล SCOPUS จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ระหว่างปีค.ศ.2011-2015ของอาจารประจําหลักสูตร  
  
 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่มีการ

ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

(4.35/5) 

มาก
ที่สุด 

(4.89/5) 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลังการปรับปรุงหลักสตูร
ในปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2558 มีค่าคงที่โดยคิดเป็นร้อยละ 100  
 นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้เริ่มมีการทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินในระดับคะแนน 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ 4.35  [Ph.D.Phys_57_4.3_1]  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_4.3_1 ใบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน

แต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้มีการออกแบบหลักสูตร
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยคํานึงถึงกลุ่มผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เน่ืองจากผู้ที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรประกอบด้วยบุคลากรและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นบุคลากรในสายวิชาการของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเข้มข้นทั้งด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ โดยทางหลักสูตรแบ่งรูปแบบของหลักสูตรตามผู้เข้าศึกษาออกเป็น 2 แบบคือแบบที่ 1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จ
ปริญญาโท และ แบบที่ 2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  
 แบบที่ 1 ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย  
 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต คือ 
 PY 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 
 PY 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 แบบที่ 2 ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย  
 วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต คือ 
 ฟส 502 คณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์ 
 ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสิก 
 ฟส 532 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ฟส 552 กลศาสตร์ควอนตัม 
 ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ 
 ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์ 
 ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 
 ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง 
 ฟส 695 สัมมนาฟิสิกส์ 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
จากน้ันจะมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาคําอธิบายรายวิชา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 จากน้ันจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ บัณฑิตเก่าและบัณฑิตปัจจุบันเข้าร่วม
เป็นกรรมการ รวมท้ังนําความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และส่งออกให้สกอ.รับรองต่อไป [Ph.D.Phys_58_5.1_1] 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์ของแต่ละด้าน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการสอดแทรกศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้นของแต่ละ
ด้าน อีกทั้งสามารถขอเปิดสอนรายวิชา ฟส 791 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1 และ ฟส 792 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
ขั้นสูง 2 ซี่งเป็นรายวิชาที่สามารถสอนและมุ่งเน้นวิชาการรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัยในการดําเนินการวิจัยเฉพาะ
ด้าน ผ่านกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอน เพ่ือให้มีทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ เช่น หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ [Ph.D.Phys_58_5.1_2] 

 
2. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 ที่จัดทําโดยอาจารย์ผู้สอนของวิชา

ดังกล่าว [Ph.D.Phys_58_5.1_3, Ph.D.Phys_58_5.1_4] 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_5.1_1 มคอ.2 ของหลกัสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
Ph.D.Phys_58_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. ครั้งที่ 5/2558 เพ่ือพิจารณา

รายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Phys_58_5.1_3 มคอ.3 วิชาเลือก ปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Phys_58_5.1_4 มคอ.5 วิชาเลือก ปีการศึกษา 2558 
 

การบริหารหลกัสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

 นิสิตในหลักสตูรมีจํานวนน้อย  
 

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 การมีจํานวนนิสิตในหลักสูตรน้อย ทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการวิจัยของคณาจารย์ เน่ืองจากนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการวิจัยให้มีความต่อเน่ือง และบรรลุผลสําเร็จ 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น และจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตวับ่งชี้ท่ี 5.2) 
- การกําหนดผู้สอน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดทํารายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2 . คณะกรรมการบริห ารหลักสู ต รประชุม เพ่ื อ กํ าหนดผู้ สอน  ตามความ เช่ียวชาญ ใน วิชาน้ันๆ 
[Ph.D.Phys_58_5.2_1] 
3. นําเข้าที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม [Ph.D.Phys_58_5.2_2] 

 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดทํามคอ.3 
 2. อาจาย์ผู้สอนจัดทํามคอ.3 และส่งให้ประธานหรือเลขาฯหลักสูตร ซึ่งจะเป็นผู้กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ ภายใต้กลไกของคณะฯ ซึ่งมีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน 
 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 [Ph.D.Phys_58_5.2_3, Ph.D.Phys_58_5.2_4] 
 4. ผู้สอนนํามคอ.3 เผยแพร่ให้กับนิสิต 
 5. นิสิตทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาผ่านระบบ supreme ของมหาวิทยาลัย  
 6. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินใน มคอ.5 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่มีการนําองค์ความรู้ใน
สาขาวิชามาเช่ือมโยงประเด็นปัญหาที่นิสิตสนใจ โดยมีกระบวนการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านการแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
[Ph.D.Phys_58_5.2_5] 
 
 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 หลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม ตามกระบวนการต่อไปน้ี 
 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
เสนอต่อคณบดีคณะฯ เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง  
 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีนิสิตในหลักสูตร ย่ืนขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
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- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ กําหนดให้นิสิตต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา (เริ่ม
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ได้เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. ครั้งที่ 5/2558 เพ่ือพิจารณา

รายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Phys_58_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชา เพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน และผู้สอน ปี

การศึกษา 2558  
Ph.D.Phys_58_5.2_3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2558 เพ่ือพิจารณา มคอ.3 

ภาคเรียนที่ 1/2558 
Ph.D.Phys_58_5.2_4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 เพ่ือพิจารณา มคอ.3 

ภาคเรียนที่ 2/2558 
Ph.D.Phys_58_5.2_5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน 
มคอ.2  
 2. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 โดยประกอบด้วยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ข้อสอบอัตนัย งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การนําเสนอผลงาน เป็นต้น  
 3. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
เข้าที่ประชุมภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ในลําดับต่อไป [Ph.D.Phys_58_5.3_1, Ph.D.Phys_58_5.3_2] 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ โดยสรุปแบบประเมินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านการประชุมภาควิชา และคณะเพ่ือพิจารณาผลการเรียน 
[Ph.D.Phys_58_5.3_3, Ph.D.Phys_58_5.3_4] 
 2. อาจารย์ผู้สอนนําผลการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
 3. เสนอผลการเรียนต่อที่ประชุมภาค และคณะฯ [Ph.D.Phys_58_5.3_3, Ph.D.Phys_58_5.3_4]  
 4. นําผลการเรียนที่ผ่านที่ประชุมคณะฯแล้ว ไปจัดทํา มคอ.7 
 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 1. คณะฯมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
[Ph.D.Phys_58_5.3_5] 
 2. ประธานหลักสูตรเป็นผู้กํากับ ติดตามให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 ภายในเวลาที่กําหนด 
 3 . มี ก า รป ระ ชุ ม อ าจ าร ย์ ป ระ จํ าห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ พิ จ า รณ า  ม ค อ .5  ข อ งแ ต่ ล ะ ร าย วิ ช า 
[Ph.D.Phys_58_5.3_6, Ph.D.Phys_58_5.3_7]  
 4. นํารายงานผลการดําเนินการของแต่ละรายวิชามาจัดทํา มคอ.7 [Ph.D.Phys_58_5.3_8] 
 5. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณา มคอ.7 ของหลักสูตร [Ph.D.Phys_58_5.3_9] 

 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 เมื่อนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับ
ปริญญานิพนธ์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอต่อคณบดีคณะฯ และแต่งต้ังโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 แต่ในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีนิสิตในหลักสูตรได้รับการประเมินปริญญานิพนธ์ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_58_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง พิจารณาผล

การเรียนภาคการศึกษา 1/2558  
Ph.D.Phys_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง พิจารณาผล

การเรียนภาคการศึกษา 2/2558 
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Ph.D.Phys_58_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชา เรื่องพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2558 
Ph.D.Phys_58_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชา เรื่องพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษา 2/2558 
Ph.D.Phys_58_5.3_5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
Ph.D.Phys_58_5.3_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งที ่2/2559 เรื่อง พิจารณา มคอ.5 ภาค

เรียนที ่1/2558  
Ph.D.Phys_58_5.3_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งที ่7/2559 เรื่อง พิจารณา มคอ.5 ภาค

เรียนที ่2/2558 
Ph.D.Phys_58_5.3_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2559 เรื่องการแบ่งหน้าที่

ในการทํา SAR และ มคอ.7 
Ph.D.Phys_58_5.3_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งที ่7/2559 เรื่อง พิจารณา มคอ.7 

ปลายเดือนมิถนุายน 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมจํานวน 9 คร้ังในปีการศึกษา 2558 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคร้ังท่ี 1-9 
[Ph.D.Phys_58_5.4_1] 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับ
การรับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ.2 
[Ph.D.Phys_58_5.4_2] 

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

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/ 
มคอ.4  ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 1 วิชา       
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
จํานวนการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 1 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 2 วิชา  
 

มคอ.3 1/2558 PY505 
มคอ.3 2/2558 PY506 
PY611 
[Ph.D.Phys_58_5.4_3] 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 1 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 2 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2558 ครบทุกรายวิชา  
จํานวนการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 1 วิชา      
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 2 วิชา 
 

มคอ.5 1/2558 PY505 
มคอ.5 2/2558 PY506 
PY611 
[Ph.D.Phys_58_5.4_4] 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2558 

มคอ.7 
[Ph.D.Phys_58_5.4_5] 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้มีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ของนิสิต ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 ผ่านท่ีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เร่ือง เพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนิสิต โดยมีการให้
อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน และให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม
ซักถามข้อสงสัย หรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคร้ังท่ี 1/2559 
และ 5/2559 
[Ph.D.Phys_58_5.4_6] 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้
มีการจัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือสรุปผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ในปี
การศึกษา 2557 เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในปีการศกึษาถัดไป โดยให้มี
การระบุการปรับปรุงในมคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดในปี
การศึกษา 2558 

มคอ.3 ของรายวิชาในปี 
2558 ท่ีระบุการพัฒนา/
ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือผลการประเมินการ

เรียนรู้ 
[Ph.D.Phys_58_5.4_7] 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ในปีการศึกษา  2558 มีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูตร
คือ อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 

เอกสารการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์  
ในเครือเทางาม 

[Ph.D.Phys_58_5.4_8] 
9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 

เอกสารเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทางวิชาการ 

[Ph.D.Phys_58_5.4_9] 

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสนับสนนุวิชาการได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 6 คน จาก 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

รายงานสรุปการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

[Ph.D.Phys_58_5.4_10] 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีนิสิตปีสุดท้าย - 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ได้รับการตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 91.7  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการดําเนินงานร้อยละ 91.7 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ภาควิชามีการประชุมเพ่ือแบ่งงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการช่วย ในการพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิตในภาควิชา  และมีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านทางเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการประสานและร่วมมือในการผลิตบัณฑิตโดยการจัดหาและประสานงานเพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนและการวิจัย [Ph.D.Phys_58_6.1_1]  

 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน มีห้องเรียนและห้องวิจัยที่นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือวิจัยได้ตาม
ความสนใจโดยปฏิบัติตามระเบียนการใช้เครื่องมือน้ันๆของภาควิชา  ห้องวิจัยที่นิสิต ปีการศึกษานี้ ใช้เป็นส่วนใหญ่คือ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สถานะของแข็ง และห้องหน่วยวิจัยฟิสิกส์ประสานมิตร รวมถึงห้องพักของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีการจัดอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําไปในการค้นคว้าหาข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และโปรเจคเตอร์ เป็นต้น [Ph.D.Phys_58_6.1_2] 
 นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยยังมีหนังสือและฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอสําหรับการค้นคว้า
ของนิสิต แม้ในบางครั้งฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเอกสารที่ต้องการ นิสิตสามารถติดต่อผ่านหอสมุดกลางเพ่ือขอใช้
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ 

 
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาสมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีการสํารวจจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงมีการนําผลการประเมินมา
แจ้งให้กรรมการบริหารหลักสูตรทราบถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ 
นอกจากน้ี กรรมการบริหารหลักสูตรยังมีการประชุมเพ่ือนําผลการประเมินซึ่งมีข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เข่นมีการของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือซื้อ
อุปกรณ์ในการทําวิจัยและได้รับการอนุมัติเพ่ือติดต้ังเป็นที่เรียบร้อย [Ph.D.Phys_58_6.1_3] 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_57_6.1_1 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
Ph.D.Phys_57_6.1_2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 และ 3/2559 
Ph.D.Phys_57_6.1_3 ภาพถ่ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wireless Router) 
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 

จัดโครงการการ
พัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สําหรับ
บุคลากรภาควิชา
ฟิสิกส์   

ปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ภาควิชา
ฟิสิกส ์

เสร็จสิ้นโครงการ 

จัดโครงการการ
พัฒนาปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการ
เรียนรู้   

ปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ภาควิชา
ฟิสิกส ์

เสร็จสิ้นโครงการ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

ไม่มี 
 
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

ไม่มี 
 
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษา 2559 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัด
โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา โดยมีกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ และคาดว่าและแล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2559 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 33 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 1. นิสิตแรกเขา้ของหลักสูตรมีจํานวนน้อย ควรต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
มากย่ิงขึ้น  

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย ควรมีการส่งเสริมให้มีการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการที่มากขึ้น 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นิสิตแรกเขา้ของหลักสูตรมีจํานวนน้อย เน่ืองจากเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกและเน้นการทํางาน
วิจัยในสาขาเฉพาะทางเป็นหลัก  

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย เน่ืองจากภาระงานด้านการสอน
และงานบริหารด้านอ่ืนๆยังมีจํานวนมาก ทําให้ระยะเวลาในการการทํางานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ต่อเน่ือง 
เน่ืองจากต้องมีผลงานตีพิมพ์สม่ําเสมอ 

3. การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เร่งทาํการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่าและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน รวมถึงมีการจัดงานเสวนาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพ่ือเป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอกให้มากย่ิงขึ้น 

2. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มกีารสนับสนุนการขอตําแหน่งวิชาการและส่งเสริมให้มีงาน
ตีพิมพ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเน่ือง   
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

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 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.95 ปานกลาง 12 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 

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 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบที่ 2  

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. มีการจัดสรรทุนวิจัยให้อย่างต่อเน่ือง 1. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

ฐานข้อมูลในต่างประเทศให้เพ่ิมขึ้น 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. การตอบกลับของแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตยังมีจํานวน
น้อย  

1. ควรมีการติดตามผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาโดยตรง
ระหว่างหลักสูตรกับบัณฑิต 

 
องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน 1. จัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้ที่หลากหลาย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. นิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรมีจํานวนน้อย 1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายย่ิงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีที่มีวุฒิปริญญาเอก 
และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในด้านวิชาการ 

1. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น  

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ถูก
อ้างอิงมีจํานวนมาก 

2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นสากลให้มากย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งวิชาการยังมี
จํานวนน้อย 

1. ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยการ
ปรับภาระงานด้านอ่ืนๆให้มีความเหมาะสม 

 
องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. ดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามดังชีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตาม มคอ.2  

1.  คงไว้ซึ่งการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามดังชี
บ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. เพ่ิมการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 
องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จํานวนมาก 1. เพ่ิมจํานวนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความ

หลากหลาย 
2. มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลที่
หลากหลาย 

2. เพ่ิมการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลให้
กว้างขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังมี
น้อย 

1. วางแผนจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลกัสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหลักสตูรในสาขาเดียวกัน 
 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.สุพจน์  มุศริิ                                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2: อ.เข้ม  พุ่มสะอาด                                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3: อ.ทรงศักด์ิ  พงษ์หิรัญ                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4: อ.นพมณี  ศุภนาม                                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5: อ.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ มศุิริ (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

PY505 1/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY506 2/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY611 2/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
* ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนที่ไม่ปกติ 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
PY503 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับนัก
ฟิสิกส ์

1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

PY554 ทฤษฎีควอนตัมของระบบ
หลายอนุภาค 

1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

PY556 สภาพโน้มถ่วง 1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
PY557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1 1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
PY613 ฟิสิกสพ้ื์นผิว 1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
PY615 สภาพนํายวดย่ิง 1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
PY628 ดาราศาสตร์ฟิสิกส ์ 1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
PY652 ฟิสิกสนิ์วเคลียร์และอนุภาค
มูลฐาน 

1/2558 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     

* ไม่มีรายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบ
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนสิิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

PY505 ทอพอโลจีและเรขาคณิตสําหรับนัก
ฟิสิกส ์

1/2558   แจ้งให้นิสิตทําการ
ประเมินในระบบ 
ตามกรอบเวลา 

PY506 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนัก
ฟิสิกส ์

2/2558   แจ้งให้นิสิตทําการ
ประเมินในระบบ 
ตามกรอบเวลา 

PY611 ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 2/2558   แจ้งให้นิสิตทําการ
ประเมินในระบบ 
ตามกรอบเวลา 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
จากการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมจากผู้สอนพบว่า นิสิตมีผลการเรียนพอใช้ เน่ืองจากมีพ้ืนฐานความรู้

ที่ไม่มากพอต่อการเรียนการสอนในรายวิชา อีกทั้งนิสิตมีเวลาในการทบทวนเนื้อหาความรู้ได้น้อย เน่ืองจากมีเวลา
ทบทวนเน้ือหาตามบทเรียนภายหลังจากการเรียนการสอนที่จํากัด 
 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตมีความซื่อสัตย์  มีการเน้นยํ้าถึงความสําคัญของ
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
จรรยาบรรณการทํางานวิจัย 

ความรู้ นิสิตมีความรู้ยังไม่มากพอ ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย การสมัมนา การอบรม หรือ
การประชุมทางวิชาการด้านฟิสิกส ์

ทักษะทางปัญญา นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ในการนํา
ความรู้ความเข้าใจในด้านฟิสกิส์ ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมและ
นําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุม
วิชาการให้มากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นิสิตสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน 
หรือกิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรยีนต้องมีการ
อภิปรายประเด็นปัญหาทางวิชาการ 
หรือการทํางานร่วมกัน   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
นําเสนอ โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.40 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 50 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) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 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 หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 0 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
 ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)     
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

 ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)  ชิ้น   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
 ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
 ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)  ชิ้น   
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 คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 20 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
1 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 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 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
 ชิ้น   

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) 

 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)  ชิ้น   
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
 ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 ชิ้น   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 1.4 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
9 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 1.8 ชิ้น/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.6 คะแนน  

 

 


