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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

       หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี  (3.14  คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน  - องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ -  , -  )  

มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบที่ 2, 4, 5 )  

มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3 )  

และมีจํานวน  1  องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบที่ 2 )  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ระดับคุณภาพ 

องคประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 

0.01 – 2.00 นอย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 ผาน  

องคประกอบที่ 2 3.65 ระดับคุณภาพดี (2 ตัวบงชี)้ 
องคประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบงชี)้ 
องคประกอบที่ 4 3.19 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบงชี)้ 
องคประกอบที่ 5 3.25 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบงชี)้ 
องคประกอบที่ 6 2.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบงชี)้ 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

3.14 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบงชี)้ 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. .-.............................................................................................................................................. 
2. .-.............................................................................................................................................. 
3. .-.............................................................................................................................................. 



   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 

4 

บทนํา 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา ฟสิกส ช่ือยอ กศ.ม.(ฟสิกส) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Education (Physics) 

 ภาควิชา ฟสิกส คณะ วิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  
 25550091104938  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสที่มคีวามรูความเขาใจในสาระหลักของฟสิกสอยางถองแท 
และนําความรูที่ไดไปพัฒนาดานวิชาการ วชิาชีพช้ันสูง และการวิจยัเฉพาะดานฟสิกสวิทยาศาสตร และ
ฟสิกสประยุกต 

 2. เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาฟสิกส และทําการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได 

 3. สามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสประยุกต และศาสตรที่เกี่ยวของ โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบมาพัฒนาหรือสรางองคความรูเชิงวิชาการและงานวิจัย รวมถึงการสราง
นวัตกรรมดานการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนแกสังคมไดในอนาคต 

4. สามารถบูรณาการความรูและหลักการทางฟสิกสกับประสบการณดานวจิัย เพื่อนําไปใชในการ
จัดการปญหา/ผลกระทบที่เกีย่วของตอสังคมและประชาคมไดโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.สิริ  สิรินิลกุล กศ.บ.(ฟสิกส) 2536, วท.ม.(ฟสิกส) 2541, 
วท.ด.(ฟสิกส) 2549 

2 *อ.ดร.จตุรงค  สุคนธชาติ วท.บ.(ฟสิกส) 2537, วท.ม.(ฟสิกส) 2542, 
Dr.rer.nat(ฟสิกส) 2548 

3 *อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณ ี วท.บ.(ฟสิกส) 2539, วท.ม.(ฟสิกส) 2543, 
วท.ด.(ฟสิกส) 2548 

4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน วท.บ.(ฟสิกส) 2536, M.Phil(ฟสิกส) 2544, 
ปร.ด.(ฟสิกส) 2556 

5 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ วท.บ.(ฟสิกส) 2533, วท.ม.(ฟสิกส) 2536, 
วท.ด.(ฟสิกส) 2544 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวเิคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทกุองคประกอบคุณภาพวา

เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง /ประเด็นที่ ช่ืนชม  จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  การปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม /ผลงานที่โดดเดน  ตลอดจนได รับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ

หลักสูตร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมลูเพิ่มเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สัมภาษณ และจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• บุคลากรและเจาหนาทีใ่นหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษยเกา 

• ผูใชบณัฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน  

(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ผาน  

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน  

3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยาง
นอย 3 คน 

ผาน  

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณดานการ
สอน และ 3. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผาน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(ก) และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ (ข) 

1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผาน  

6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ  

ผาน  
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เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ผาน  

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผาน  

9. ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยา 
นิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา  
5 คน 

ผาน  

10. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ผาน  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8 

ผาน  

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต     
ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.80 1.00 4.80 4.80 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/
เอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1.50 3.00 50.00 2.50 

องคประกอบท่ี 3  นิสิต    
ตัวบงช้ีที่  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 
ตัวบงช้ีที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3.00 3.00 
ตัวบงช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3.00 3.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   
ตัวบงช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร      2.00 2.00 
ตัวบงช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร       4.58 
    ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5.00 5.00  100.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 3.00  5.00 60.00 3.75 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2.00   5.00 40.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      3.00 3.00 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
ตัวบงช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบงช้ีที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบงช้ีที่  5.3 การประเมินผูเรียน       2.00 2.00 
ตัวบงช้ีที่  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    100.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
ตัวบงช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      2.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 40.88 

         ตัวบงชี้ 13 

    คะแนน 3.14 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลกัสตูรท่ีไมมี มคอ.1 เทานั้น สําหรับหลกัสูตรท่ีมี มคอ.1 ใหปรับใชตามท่ีระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสตูรนั้น )ๆ 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา 
ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

ยกเวน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.80 
คะแนน  
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 11 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 11 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี้ 100 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน  

2 2 - - 4.8,2.5 
(2.1,2.2) 

3.65 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.0,3.0,3.0 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.0,4.58,3.0 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.19 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.0 
 (5.1) 

3.0,2.0,5.0 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 2.0 
 (6.1) 

- 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง
ทุก

ตัว
บง

ชี้ใ
น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2 

- 6
 

13 7 4 2  ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 3.08 3.00 3.65 3.14 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
 

 
 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติอยูใน
ระดับสูง โดยเฉพาะดานความรู
ความสามารถทางวิชาการและดานทักษะ
เชิงตัวเลข 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ผลงานตีพิมพเผยแพรของนสิิต - ควรพัฒนาคุณภาพผลงานใหสามารถตีพิมพ
เผยแพรในระดับที่สูงขึ้น 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 
 
 
 
 

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
 
 

- ควรมีการประเมินระบบการเตรียมความ
พรอมใหกับนสิิตกอนเขาศึกษา เพื่อให
หลักสูตรมีขอมูลสําหรับการวางแผนในการ
เตรียมความพรอมใหกับนิสิตในปการศกึษา
ถัดไป 
 

- ควรมีแนวทางสงเสริมสนับสนุนใหนิสิต 
จบการศึกษาตามแผนการศึกษา 

 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที่ 3.1  .....-................................................................................................................................ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  .....-................................................................................................................................ 

ตัวบงชี้ที่ 3.3  .....-................................................................................................................................ 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารยประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตรที่เปดสอน 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 

- ควรสงเสริมใหอาจารยที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการขอตําแหนงทางวิชาการ 

- ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทกุ
คนผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 
 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ...-.................................................................................................................................. 

ตัวบงชี้ที่ 4.3  ....-................................................................................................................................. 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- เปนหลักสูตรที่มีทางเลือกใหกับผูเขาศึกษา
ไดเลือกเรียน ทั้งแบบที่มี และไมมีใบ
ประกอบวิชาชีพ 

 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- กระบวนการ การประเมินผูเรียน 
 
 
 
 

- ควรมีการประเมินกระบวนการ การ
ประเมินผูเรียนในภาพรวมใหชัดเจน 
เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุง
การดําเนนิงานของหลักสูตรใหมีผลชัดเจน
เปนรูปธรรม 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 
 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 5.1  ...-.................................................................................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ....-................................................................................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 5.3  ....-................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเก่ียวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
 
 
 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
 

- ควรมีการนําผลประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูไปใชในการพัฒนาปรับปรุง 

- ควรเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะ
หองพัก หรือโตะทํางานสําหรับนิสิตในชวง
ที่วางจากการเรียน 

 

การปฏิบตัิท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 
 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 6.1  .....-................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2.0 คน   
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 1.0 คน   
3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต 4.8 คะแนน   
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 50 รอยละ   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   คน   
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด   คน   
7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   รอยละ   
8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
  คะแนน   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 3 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน   ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) 0.6 ช้ิน   
23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(0.80) 
 ช้ิน   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  น้ําหนัก   
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
1.5 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5.0 คน   
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5.0 คน   
48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100.00 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.00 คน   
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60.00 รอยละ   
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
3.75 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ   ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   
74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 2.00 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 2.00  น้ําหนัก   

 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.80 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาฟสิกส 

คณะวิทยาศาตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2558 

 

วันท่ี  7   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

8.30-9.00 ลงทะเบียน 19-804 

9.00-9.30 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกลาวแนะนําหลักสูตร 19-804 

9.30-12.30 ประเมินหลักสูตร 19-804 

12.30-13.30 พักรับประทานอาหาร 19-804 

13.30-16.00 ประเมินหลักสูตร 19-804 

16.00-16.30 กรรมการประเมินชี้แจงผลการประเมินและตอบขอซักถาม 19-804 

 


