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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  มีผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.74 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้)  

มีจ่านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที ่2)  

และ มีจ่านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6)  

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.13 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 4 3.86 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ด ี (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 ด ี (12 ตัวบ่งชี้) 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก เช่น การหาข้อมูลจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการใช้ MOU ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

มากขึ้น 

3. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร ให้นิสิตส่าเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร 

4. ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม 

5. ควรมีการซ่อมแซมและจุดหาอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีคุณภาพเหมาะสมและ

เพียงพอ 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ชื่อย่อ วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Materials Science 

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25530091100302 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุ
ศาสตร์และเทคโนโลยี   
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูร วท.ม. วสัดุศาสตร ์
 

5 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า   วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538   
M.S. (Materials Science and Engineering) 2540   
Ph.D. (Materials Science and Engineering) 2544     

2 *ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2539        
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2542 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

3 *อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    B.S.(Materials Science and Engineering)  2543   
Ph.D.(Materials Science and Engineering) 2549 

4 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  2538      
M. Phil. (Science and Engineering of Materials) 2544                                
Ph. D. (Materials Science and Engineering) 2552 

5 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี วท.บ. (เคมี) 2542 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544  
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด่าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก่าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน่าไปสู่การก่าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด่าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด่าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ่านวนอาจารย์
ประจ่าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ่าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ่าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ่า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการไมต่่่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด่ารงต่าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ่านวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 

1. อาจารย์ประจ่าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่่ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท่าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ่าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือด่ารงตา่แหน่งทางวิชาการไมต่่่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท่า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ่าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด่ารงตา่แหน่งทาง
วิชาการไม่ต่า่กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท่าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด่าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ่าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า
หรือด่ารงตา่แหน่งทางวิชาการไมต่่่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณใ์นการท่าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส่าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- ไม่มผีู้ส่าเร็จการศึกษาในปี 2558 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส่าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผ่าน 

 

 

 

 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   4.13 4.13 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.13 1 4.13 4.13 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/
เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - - - 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  3.67 3.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.86 3.86 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ่าหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ่าหลักสตูร   13.75  3 4.58 4.58 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา่หลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5 5  5 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีด่่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 3.75  5 3.75 3.75 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสตูร 5 5  5 5 

    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ่านวนบทความของอาจารย์ประจ่าหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ่านวน
อาจารย์ประจ่าหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ่าหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 12 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 45.75 
         ตัวบ่งชี้ 12 

    คะแนน 3.81 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด่าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ่าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

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

ผ่าน  

5 จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค่าแนะน่าด้านการจัดการเรียนการสอน 

- ไม่มีอาจารย์ใหมเ่ข้ามาในหลักสตูร 

9 อาจารย์ประจ่าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

- ไม่มีบุคคลากรสายสนับสนุนการสอนเข้า
มาในหลักสูตร 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ย 4.80 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่น 4.13 จากคะแนนเต็ม 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด่าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

1 - - 4.13 
(2.1) 

4.13 ดีมาก 

3 3 4, 4, 3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.67 ดี 

4 3 4, 4.58, 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.86 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3, 4, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม 12 7 4 1 3.81 ดี 

ผลการประเมิน 7 4 1 3.81 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 หลักสูตรวัสดุศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน 

 อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 จากการที่ผูป้ระเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้

ข้อคิดเห็นว่า นิสิตสามารถน าความรู้ที่ศึกษา

ไปใชป้ระโยชน์ได้จริง 

 จากการที่ผูป้ระเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า อาจารย์ในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 

 ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้นิสิตอย่าง
เหมาะสม 

 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า เครื่องมือทดลองยังมีน้อย 

 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่
ชัดเจน เช่น นิสิตยังไม่ทราบถึงการไปประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า นิสิตมีความต้องการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  .....................................................................................................................................  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ............................................................................................................................. ........ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ............................................................................................................................. ........ 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร  

 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจน และ
อาจารย์เอาใจใส่นิสิตดี 

 อาจารย์มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีต่อ
สม่ าเสมอ 

 จากการที่ผูป้ระเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า อาจารย์ในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ............................................................................................................................. ........ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ............................................................................................................................. ........ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรมีการเร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก 
เช่นการหาข้อมูลจากภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 ควรมีการใช้ MOU ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ประโยชน์ หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศมากชึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า นิสิตอยากให้มีการปรับรายวิชา
บางวิชาออกเนื่องจากยังไม่เห็นถึงการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่นวิชา MS 503: 
Thermodynamics and Kinetics แต่
อย่างไรก็ตามผู้ประเมินและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเห็นว่าเป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุ
ศาสตร์และจ าเป็นต้องคงไว้ จึงเห็นควรให้ปรับ
วิธีการเรียนการสอนและเพิ่มเติมการ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้นิสิตมีความเช้าใจมากขึ้น 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ............................................................................................................................. ........ 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ควรมีการซ่อมแซมและหาอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนการสอน และการวิจัย ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  .......................................................................................................... ........................... 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ่านวนบัณฑติที่ส่าเร็จการศึกษา 4 คน   
2 จ่านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.13 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 25 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ่านวนบัณฑติที่ได้งานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  คน   
6 จ่านวนบัณฑติที่ตอบแบบส่ารวจทัง้หมด  คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ่านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จ่านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จ่านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จ่านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ่านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ่านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ่านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ่านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จ่านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการ   น้่าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้่าหนักงานสร้างสรรค ์  น้่าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้่าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน่าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการ    น้่าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการ    น้่าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้่าหนัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีด่่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 5 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสตูรที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีด่่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
3.75 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ่านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ่านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ่านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ่านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ่านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน่าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   
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58 จ่านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน่าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ่านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ่านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
1 ช้ิน   

60 จ่านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ่านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ่านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ่านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ่านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ่านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

67 จ่านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

68 จ่านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ่านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต่าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ่านวนผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด่าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ่านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ่านวนต่าราทีผ่่านการประเมินต่าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

73 จ่านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต่าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ่านวนต่าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต่าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น่ามาขอรับการประเมินตา่แหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ่านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต่าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นา่มาขอรับการประเมินต่าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   
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76 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการ   น้่าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้่าหนักงานสร้างสรรค ์    น้่าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้่าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้่าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ่านวนบทความของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตร   คน   
86 จ่านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ่าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.8 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

คณะ วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 4  เดือน กรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.45-9.30 น. กรรมการผู้ประเมินและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรลงทะเบียน 19-304 

9.30 – 10.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวแนะน่าหลักสูตรและ

ภาพรวมของการประเมินตนเอง 
19-304 

10.00 – 12.00 น. ผู้ประเมินท่าการประเมินหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรให้

ข้อมูล 
19-304 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 19-304 

13.00 – 15.00 ผู้ประเมินท่าการประเมินหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรให้

ข้อมูล 
19-304 

15.00 – 15.30 น. ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิตในหลักสูตร 19-304 

15.30 – 16.00 น. ผู้ประเมินประเมินท่าการประเมินหลักสูตร 19-304 

16.00 – 17.00 ผู้ประเมินและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรประชุมรับฟังผลการ

ประเมินและสรุปผล 
19-304 

 


