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บทสรุปผูบริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.51 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 
องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 
องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 3, 5, และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง 
(องคประกอบที่ 4)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ระดับคุณภาพ 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลีย่ 

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 5 ระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 3 3 ระดับดี  
องคประกอบที่ 4 2.5 ระดับปานกลาง  
องคประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี  
องคประกอบที่ 6 3 ระดับดี  

เฉลีย่รวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

3.51 ระดับดี  

 
ขอเสนอแนะเรงดวน 
 1. ควรมีการสงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
 2. ควรปรับปรุงกลไกและรูปแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียนใหสามารถใช
งานไดสะดวกและรวดเร็ว 
 3. ควรเพิ่มสิ่งสนันสนุนการเรียนรูสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น เชน หองพักนิสิต 
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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับน้ี เปนผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ 

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ขอขอบคุณบุคลากรในหลักสูตรทุกทานที่ใหความ

รวมมือและสละเวลาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจนรายงานสําเร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา 

รายงานการประเมินตนเองเลมน้ีจะเปนประโยชนตอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหไดนําผลการ

ประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของการดําเนินงานตางๆในหลักสูตรฯ และใชเปนขอมูลเพื่อการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับคณะตอไป 

 

รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ 

ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิส 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกส  ชื่อยอ กศ.ม. (ฟสิกส) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education (Physics) 

 ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25550091104938 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสที่มีความรูความเขาใจในสาระหลักของฟสิกสอยางถองแท และนํา

ความรูที่ไดไปพัฒนาดานวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัยเฉพาะดานฟสิกสวิทยาศาสตร และฟสิกสประยุกต 
2. เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาฟสิกส และทําการสอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายได 
3. สามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสประยุกต และศาสตรที่เกี่ยวของ โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรอยางเปนระบบมาพัฒนาหรือสรางองคความรูเชิงวิชาการและงานวิจัย รวมถึงการสรางนวัตกรรม
ดานการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนแกสังคมไดในอนาคต 

4. สามารถบูรณาการความรูและหลักการทางฟสิกสกับประสบการณดานวิจัย เพ่ือนําไปใชในการจัดการ
ปญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวของตอสังคมและประชาคมไดโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

รายชื่ออาจารยประจําหลกัสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

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  สุคนธชาต ิ วท.บ.(ฟสิกส) 2537, วท.ม.(ฟสิกส) 2542, 
Dr.rer.nat(ฟสิกส) 2548 

3 *อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณี 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 
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5  รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ วท.บ.(ฟสิกส) 2533, วท.ม.(ฟสิกส) 2536, 
วท.ด.(ฟสิกส) 2544 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

รายชื่อและคณุสมบัติอาจารยผูสอน  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

คุณวุฒิ ( ) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) ป.โท ป.เอก 

มี
ประสบการ
ณดานการ
สอน ( ) 

มี
ประสบการณ
ดานการวิจัย

( ) 
(ไมเปนสวนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ) 

1 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ                    

2 ผศ.ดร.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน                    

3 ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล                    

4 อ.ดร.จตุรงค สุคนธชาติ                    

5 อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี                    

6 อ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล                    

7 อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา                    

 
คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 5) 

คุณวุฒิ ( ) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) ป.โท ป.เอก 

มี
ประสบการณ
ดานการสอน 

( ) 

มีประสบการณ
ดานการวิจัย 

( ) 
(ไมเปนสวนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ) 

1 ผศ.ดร.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน                    

2 อ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล                    

3 อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา                 

 
คณาจารยทั้ง 3 คนเปนที่ปรกึษาวทิยานิพนธหลักของนสิิตในหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติเคาโครงปรญิญานิพนธแลว 
ตามขอมูล ณ ปการศึกษา 2558 
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คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6) 

คุณวุฒิ ( ) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) ป.โท ป.เอก 

มีประสบการณ
ดานการสอน 

( ) 

มีประสบการณดาน
การวิจัย ( ) 

(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ) 

- -     
 

คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7) 
 ในปการศึกษา 2558 มีนิสิตในหลักสตูรสําเร็จการศึกษา 3 คน คือ  

 1. นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร 
 2. นางสาวภัทรา ภักดีเกียรต ิ
 3. นางสาวกีรติ วงศผะดาย 

 
คุณวุฒิ ( ) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) ป.โท ป.เอก 

มีประสบการณ
ดานการวิจัย 

( ) 
(ไมเปนสวนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ) 

1 ศ.ดร.พิเชษ  ลิ้มสุวรรณ  (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)    

2 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ    

3 ผศ.ดร.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน    

4 อ.ดร.จตุรงค สุคนธชาต ิ    

5 อ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล    

6 อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา    

7 อ.ดร.ชวรัตน ศิริวงษ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)    

 
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8) 

ในปการศึกษา 2558 บัณฑิตของหลักสูตร กศ.ม. (ฟสิกส) มีผลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
เปนไปตามเกณฑ กลาวคือมีรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูในรูปแบบเอกสาร ดังนี้  

1. นางสาวรชตวรณ กมลเพชร มีผลงานตีพิมพเร่ือง การศึกษาลักษณะเฉพาะของทอนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดที่มีการจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบสําหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน โดย อารียา เอ่ียมบู
, โชคชัย พุทธรักษา, วรมน แหลงหลา, รชตวรรณ กมลเพชร ตีพิมพเผยแพรใน วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. 
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2.นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ มีผลงานตีพิมพเร่ือง Determination of Direct Solar Radiation 
Using Atmospheric Physics Models in Thailand โดย Pukdeekiat P. and Ruangrungrote S. ตีพิมพ
เผยแพรใน Proceedings of International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) 
(2016), Kyoto, Japan.   

3. นางสาวกีรติ วงศผะดาย มีผลงานตีพิมพเรื่อง The Estimations of Global and Diffused Solar 
Radiation Using Meteorological Data and atmospheric modeling โดย Vongpadai K. and 
Ruangrungrote S., ตีพิมพเผยแพรใน Proceedings of International Symposium on  Fundamental and 
Applied Sciences (ISFAS) (2016), Kyoto, Japan. 

 

ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 9) 

-เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ อาจารย 1 คน ควบคุมปริญญานิพนธของนิสิตไมเกิน 5 คน 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธมีการควบคุมและใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตที่ปรึกษาตามความ

เหมาะสม โดยอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดรายงานความคืบหนาของการการควบคุมและใหคําปรึกษา

ปริญญานิพนธแกนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประจําทุกภาคการศึกษา และจํานวนนิสิต

ที่ปรึกษาเปนไปตาเกณฑมาตรฐาน ดังรายละเอียดที่แสดงในเอกสารอางอิง 1.3 

 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระในระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 10) 
 - อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของหลกัสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ืองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน กลาวคือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนมีผลงานการตีพิมพผลงานทางวิชาการอยาง
นอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปโดยนับรวมปทีป่ระเมิน 
 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 11) 
 -หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดรับการรับรองและเริ่มตนใชงานในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2557 โดยจะมีการประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ป จะมีการประเมินหลักสูตรครั้งตอไปในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส “ผาน” ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
1.1_1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2557 (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับ 

ตรารับรองหลักสูตร 
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1.1_2 ตารางสอนของปการศึกษา 2558 ขอมูลรายบุคคลของอาจารยประจําหลักสูตร  อาจารย
ผูสอน และอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส 

1.1_3 สรุปขอมูลของอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยผูสอบปริญญานิพนธของ
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558  

1.1_4 รายงานผลงานการตีพิมพเผยแพรของนิสิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในป
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  6 ดาน คือ (1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต 
ดังน้ี   คือ มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ที่สําเร็จการศึกษารวม 2  คน คือ 
นายอรรถวิทย สุปตติ และ นางสาวดาว ยังนอย  โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 1  ฉบับ คิดเปนรอยละ 
50 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เฉลี่ยเทากับ 4.8 (4.8*1 /1) 
 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิต       

ลําดับ
ที่ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตวับงชี ้ หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

เฉลี่ย 100 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 2 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน 5 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.67 
 (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ คะแนน 5 
 (3) ดานทักษะทางปญญา คะแนน 4.67 
 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.67 
 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 5 

 (6) ดานทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ คะแนน 4.8 
4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษา  
รอยละ 96 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
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ขอเสนอแนะอื่นๆจาก ผูใชบัณฑิต 

 1. คุณลักษณะที่ทานเห็นวาเปนจุดแข็ง / จุดออนของบัณฑติ 

 - ขยัน และอดทน เรียนรูงานไดรวดเร็ว 

 -มีการสอนที่หลากหลายและนาสนใจ เขาใจงาย 

 -เปนกันเองกับนักเรียน ทําใหเปนที่รักของนักเรียน 
 
การวิเคราะหผลที่ได 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีนิสิตจบการศึกษาจํานวน 2 คน 
เนื่องจากบัณฑิตที่จบมีจํานวนนอย และสวนใหญมีเปาหมายในชีวิตชัดเจน อีกทั้งหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสที่กํากับดูแลโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตรที่พบมีเพียงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒเพียงแหงเดียว ทําใหการวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทําโดยใชขอมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมา เทียบกับสถาบันอ่ืนที่เปดสอนสาขาและ
สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรยังไมสามารถทําได   แตอยางไรก็ตาม
ในเรื่องประเด็นของคุณภาพบัณฑิตถือวาเปนที่นาพอใจโดยพบวาผูใชบัณฑิตมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติระดับปริญญาโททุกขอ และยังมีคุณลักษณะอื่นๆที่เปนจุดแข็งอีกหลายประการ 
เชน  ฃยัน และอดทน เรียนรูงานไดรวดเร็ว  มีการสอนที่หลากหลายและนาสนใจ เขาใจงาย  เปนกันเองกับ
นักเรียน ทําใหเปนที่รักของนักเรียน ซึ่งเปนจุดแข็งของบัณฑิตตามความเห็นของผูใชบัณฑิต โดยเปน
ผูอํานวยการโรงเรียน บานทาเกษม ประเมินนายอรรถวิทย สุปตติ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
2.1_1 แบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถาน

ประกอบการผูใชบัณฑิต 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2(เดิม) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2.5 

เกณฑการประเมิน    
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
 
 

 หนา 11 



ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาใน
ปการศึกษา 2558 ผานขอมูลจากผูใชบัณฑิต โดยแบบสอบถามไดถามถึงระยะเวลาที่บัณฑิตไดเขารวมทํางาน
กับผูใชบัณฑิต จากแบบสอบถาม พบวามีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามจํานวน 1 คน มีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 3 คน จึงคิดเปนรอยละ 33.33 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยขอมูลจาก
แบบสอบถามพบวาบัณฑิตที่ไดงานทํางานกับผูใชบัณฑิตมาเปนเวลานาน 6-12 เดือน (ภายใน 1 ปหลังจาก
สําเร็จการศึกษา) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 จึงไดผลคะแนนเทากับ 1.67 คะแนน 

 
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(ตัวบงชี้ที่ 2.2)  

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 3 คน และมีผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรรวม 3 ชิ้น โดยมีผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท รอยละ 50 คิดเปนผลคะแนนที่ได 2.5 คะแนน 

 

ลําดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

นิสิตหรือผูสําเร็จป.โท 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 
คาถวง
นํ้าหนัก 

1 นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร อารียา เอ่ียมบู, โชคชัย พุทธรักษา, วรมน แหลงหลา, รชตวรรณ กมล
เพชร (2558). การศึกษาลักษณะเฉพาะของทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซด
ที่มีการจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบสําหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ป
ที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
2.2_1 ผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 

 หนา 12 



การรับนิสิต (ตัวบงชีท้ี่ 3.1) 

การรับนิสิต    
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)  เปนหลักสูตรระดับปริญญา

โทแบบศึกษาเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2  ที่มีการทําปริญญานิพนธและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  มี  2 แบบ คือ 
แบบที่ 1 (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟสิกส 

ฟสิกสประยุกต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับฟสิกส  และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยวิธีสัมภาษณทางวิชาการ ซึ่งในปการศึกษา 2558 มีนิสิตสมัครเขาเรียนใน
แผนการเรียนแบบที่ 1  จํานวน 3 คน 
  แบบที่ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับฟสิกส  ซึ่งผานการคัดเลือก

เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  และเปนผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและฟสิกส (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ของสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งคุณสมบัติของผูรับทุนเปนไปตามประกาศของแหลงทุน ในป

การศึกษา 2558 ไมมีนิสิตผานเขาศึกษาตอในแผนการเรียนแบบที่ 2  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  มีการวางแผน 
กําหนดกระบวนการ กลไกและผลการดําเนินงานในการรับนิสิต ประจําปการศึกษา 2558  ตามแผนผังที่ 3.1.1 
และตารางที่ 3.1.1 ดังตอไปน้ี  

 หนา 13 



 
 

แผนผังที่ 3.1.1 แสดงกระบวนการในการรับนิสิตของหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
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ตารางที่ 3.1.1 แสดงรายละเอียดของกระบวนการในการรับนิสิตตามแผนผัง 3.1.1 

 ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. กําหนดเปาหมายจํานวน 
รับนิสิต และคุณสมบัติของผู 
มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขา  
เปนนิสิต กศ.ม. (ฟสิกส)  
และอนุมัติแตงตั้งกรรมการ 
สอบประจําปการศึกษา  
2558  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 กําหนดเปาหมาย จํานวนรับ 
นิสิตและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ 
สมัครสอบคัด เลือก แลว   
ประธาน กรรมการบริหาร 
หลักสูตร สงผลไปยังบัณฑิต 
วิทยาลัย เพ่ือ ประกาศรับ 
สมัคร คัดกรองและจัดสอบ 
ขอเขียน 

คณะกรรมการ/ 
ประธานกรรม  
การบริหารหลัก  
สูตร/ หัวหนา 
ภาควิชาฟสิกส 

ธค. 2557 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2557 
(3.1.1_1) 

2. เปดรับสมัครสอบคัด 
เลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ประจําปการศึกษา 
2558 

บัณฑิตวิทยาลัย / กองบริการ
การศึกษาเปดรับสมัครสอบคัด 
เลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ปการศึกษา 2558 
ทางอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซด  
http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   
ตั้งแตวันที่  มกราคม – 
มีนาคม พ.ศ. 2558 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
/ กองบริการ
การศึกษา 

 มค.-มีค.  
2558 

ระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเขาเปน
นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาประจําปการ 
ศึกษา 2558  

3.  จัดสอบขอเขียน ภาษา  
อังกฤษทั่วไป  สอบขอเขียน 
วิชาเฉพาะสาขา  และสอบ 
สัมภาษณเชิงวิชาการ 
(เฉพาะผูที่สอบผาน  
ขอเขียน)   

บัณฑิตวิทยาลัย / กองบริการ
การศึกษา จัดสอบขอเขียนภา 
ษาอังกฤษทั่วไป และสอบขอ 
เขียนวิชาเฉพาะสาขา และ 
สอบสัมภาษณเชิงวิชาการ  

บัณฑิตวิทยาลัย  
/ กรรมการสอบ
คัดเลือก  

 ระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเขาเปน
นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 

4.พิจารณาและตัดสินผลการ 
สอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต  
กศ.ม.(ฟสิกส) ปการศึกษา  
2558 

คณะกรรมการสอบ พิจารณา
และตัดสินผลใหมีผูสอบผาน
คัดเลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ปการศึกษา 2558  
จํานวน 3 คน  

กรรมการสอบ/  
คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
 

เมย. 
2558 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 26  
เมษายน 2558 
(3.1.1_2) 

5. ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ปการศึกษา 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย / กองบริการ
การศึกษา ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ปการศึกษา 2558  
ทางอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซด  
http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย /
กองบริการ
การศึกษา 

 ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนิสิต
ระดับบัณฑติศึกษา 
ประจําปการศึกษา 
2558  

 หนา 15 



 ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

6.  ตรวจสอบเพื่อเปรียบ 
เทียบจํานวนผูสอบผานการ
คัดเลือกเขาเปนนิสิต กศ.ม. 
(ฟสิกส) ประจําปการศึกษา 
2558 และจํานวนรับนิสิต
ตามแผนใน มคอ.2  เพ่ือ
สะทอนปญหาและหาแนว 
ทางแกปญหา แลวนําเสนอ
แนวทางการปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ตรวจสอบจํานวนผูสอบผาน
การคัดเลือกเขาเปนนิสิต กศ.
ม. (ฟสิกส) ปการศึกษา 2558 
และจํานวนรับนิสิตตามแผนใน 
มคอ. 2 พบวา จํานวนผูสอบ
ผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิต 
กศ.ม. (ฟสิกส) ปการศึกษา 
2558  นอยกวา จํานวนที่ตอง 
การรับนิสิตตามแผนใน มคอ.2  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สะทอนปญหาในกระบวนการ
และกลไกในการรับนิสิต  
ตลอดจนหาแนวทางการปรับ 
ปรุงกลไกการรับนิสิต  

 คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 20  
พฤษภาคม  2558 
(3.1.1_3) 

8. นําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงกระบวนการและ

กลไกในการรับนิสิต ใน 

มคอ.7 รายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
นําเสนอแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกในการ
รับนิสิต ใน มคอ.7 รายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร ป
การศึกษา 2558  เพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับนําไปใช/ปรับปรุง 
ขั้นตอนและกระบวนการรับ
นิสิต ในปการศึกษา 2559 

กรรมการบริหาร 

หลักสูตร 

 

 พค.2558 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 20  
พฤษภาคม 2558 
(3.1.1_3) 

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3.1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2557  
3.1.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2558  
3.1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2558  

 หนา 16 



การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อชี้แจง วางแผน

การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาศึกษา และมอบหมายงานและหนาที่รับผิดชอบในการปฐมนิเทศนิสิต

ตามแผนและกําหนดการปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ใหแกอาจารยที่ปรึกษาวิชาการของนิสิตใหมชั้นปที่ 1 

คือ รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ ซึ่ง รศ.ดร.พงษแกวอุดมสมุทรหิรัญไดนัดประชุมนิสิตใหมชั้นปที่ 1 จํานวน 

3 คน เพ่ือชี้แจงแนวทางในการศึกษา การใชชีวิตการศึกษาระดับมหาบัณฑิต การทําปริญญานิพนธ และได

จัดทํากลุมในโปรแกรมไลนชื่อวา “กศ.ม. ฟสิกส” ขึ้นเพ่ือเปนชองทางสําหรับการถาม-ตอบปญหาตางๆ เพ่ือ

เตรียมความพรอมใหแกนิสิตใหม  

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3.1.2_1 กลุมในโปรแกรมไลนชื่อวา “กศ.ม. ฟสิกส” โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการของนิสิตในชั้นปที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2558 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงชี้ที่ 3.2) 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกส (ปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

โดยมีกระบวนการตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนิสิตของ

อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ โดยมีการควบคุมกํากับใหจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่

กําหนด เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต ทั้งทางดานการเรียนและการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่มีความเชี่ยวชาญใน

ดานที่นิสิตทําวิจัย โดยนิสิตสามารถสอบถามชื่อของอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในที่ปญหาวิจัยที่ตนเองสนใจ

จากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ จากน้ันนิสิตสามารถขอเขาพบอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆไดดวย

ตนเอง หากนิสิตไมสามารถหาอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดดวยตนเอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ

รวมกันพิจารณาอาจารยที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสมที่จะดูแลงานวิจัยในสาขาที่นิสิต  

2. การจัดระบบติดตามผลการทําปริญญานิพนธ หลักสูตรไดมีการกําหนดใหนิสิตรายงาน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยทุกครั้งที่นิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษา จะตองมีการบันทึกขอมูล

ความกาวหนาในรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ เพ่ือเปนการติดตามผลการทําวิจัยของนิสิต

เปนระยะ และทําใหการติดตามผลการทําวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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3. การเสริมความรูเพิ่มเติมแกนิสิตเก่ียวกับการทําวิจัย หลักสูตรไดมีการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตในการเสริมความรูดานการทําวิจัย และติดตามผลการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและเปดโอกาสใหนิสิตแตละสาขาวิชาได

รวมกันนําเสนอความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธของตน ซึ่งทําใหนิสิตไดเห็นแนวทางการวิจัยที่

หลากหลาย และเปนแรงเสริมในการทําวิจัยของนิสิต  

4. การจัดตั้งกรรมการ/ผูเชี่ยวชาญประจําสาขาวิชา หลักสูตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและ

ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาที่จะทําหนาที่ในการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต โดยคณะกรรมการ

ดังกลาวตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาเปนผูที่มีความชํานาญในสาขาวิชานั้นๆ 

เพ่ือใหงานวิจัยของนิสิตมีคุณภาพอยางแทจริง  

จากผลการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหในปจจุบันมีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา โดยไดผาน

กระบวนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารในฐานขอมูลระดับชาติ (3.2._1) 

 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 คณะวิทยาศาสตร โดยคณะกรรมการดูแลนิสิตทุน สควค. ไดจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีนิสิตทุน สควค.ของหลักสูตร 
กศม.ฟสิกส เขารวม โดยมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง กลยุทธการสอนวิทยาศาสตรและการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน (Inquiry Method) บรรยายพิเศษ เร่ือง การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และบรรยาย
พิเศษ เรื่อง กลยุทธการจัดการเรียนรู และการจัดการในชั้นเรียน (3.2_2) 
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3.2_1 รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนิสิตในปการศึกษา 2558 
3.2_2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแต
ละปการศึกษา 

ปการศึกษาที่
รับเขา  

 

จํานวน
รับเขา 

ป2556 ป2557 ป2558 

รอยละการคงอยู 

ป2555 3 3 3 0 0 
ป2556 3 3 3 3 100 
ป2557 4  4 4 100 
ป2558 3   0 0 

อัตราการคงอยู  =  จํานวนนิสิตชั้นปที่ 3 
                           จํานวนนิสิตรับเขา (ชั้นปที่ 1) 

รายการหลักฐานอางอิง …3.3_1………………………………… 

* 100 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

เน่ืองจากในปการศึกษา 2559 นี้ สสวท. เปดรับใหทุนการศึกษากบันิสิตที่จบ วทบ. และ กศบ. ตอ

ปริญญาโทไดที่เรียกวา ทุน สควค. ทําใหนิสิตในหลักสตูรที่ไมไดรับทุนเม่ือพบประกาศรับสมัครของ สสวท. จึง

ลาออกเพื่อไปสมัครขอรับทนุ โดยในหลักสูตรนิสิตปการศึกษา 2557 เปนนิสิตที่ไดรับทุน สควค. รุนแรกจะมี

การคงอยูครบ ในปการศึกษา 2558 ไมมีนิสิตที่ไดรับทนุ สควค.   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนรับเขา 
ป 2556 ป 2557 ป2558 

ป 2554 2 1 1 - 
ป 2555 3 - - 1 
ป2556 3 - - 2 

รายการหลักฐานอางอิง …3.3_1………………………………… 
*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  

1.เน่ืองจากนิสิตบางคนที่มาศึกษาตอในหลักสูตรน้ีมีงานประจําที่ทาํอยูแลว พอเรียนไปไดสักระยะหนึ่ง

จะตองกลับไปทํางาน จึงทําใหไมมีเวลาในการทําปริญญานิพนธที่เพียงพอเพ่ือทําใหจบการศึกษาไดตามเวลา 
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 2.นิสิตทุน สควค. (รับเขาปการศึกษา 2557) เม่ือขึ้นชั้นปที่ 2 จะตองไปฝกสอนทีโ่รงเรียนเต็มเวลา ทํา

ใหไมมีเวลาในการทําปริญญานิพนธที่เพียงพอเพ่ือทําใหจบการศึกษาไดตามเวลา  

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.19 (3.3_2) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2557  เทากับ - 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2556 เทากับ - 
 
 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกสใหนสิิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
โดยมีแนวโนมผลการประเมิน ระดับดี 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 
ในปการศึกษา 2556, 2557 และ 2558 ไมมีขอรองเรียนของนิสิต ไมม ี

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3.3_1 รายงานจํานวนนิสิต จากอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป 
3.3_2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
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หมวดที่ 3 
อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.1) 

 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
 

 
 

แผนผังที่ 4.1.1 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
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ตารางที่ 4.1.1 แสดงรายละเอียดของระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและภาควิชาฟสิกส 

พิจารณาความจําเปนในการ

รับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ภาคฟสิกส รวมกันประชุม
พิจารณาความจําเปนในการรับ
และแตงตั้งอาจารยประจําหลัก 
สูตร ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยง
ของจํานวนอาจารยประจําหลัก 
สูตรที่อาจไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร โดยบูรณา
การรวมกับแผนยุทธศาสตรและ
กรอบอัตรากําลัง ของภาควิชา
ฟสิกส 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร /
ภาควิชาฟสิกส 

กย. 
2558 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
กันยายน  2558 
(4.1_1) 

2. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และภาควิชาฟสิกส 

กําหนดคุณสมบัติ และราง

ขอกําหนดภาระงาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และภาควิชาฟสิกส กําหนด
คุณสมบัติ และรางขอกําหนด
ภาระงานของอาจารยใหม  
2. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
งาน ตําแหนงอาจารย สังกัด
ภาควิชาฟสิกส หากยังไมมีบุคคล
มาสมัคร หรือมีคุณสมบัติไมครบ
ตามที่ระบุ ก็ทําการเปดรับสมัคร
ใหมอีกครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
/ ภาควิชาฟสิกส/ 
มหาวิทยาลัย 

 ภาควิชาฟสิกส กําหนด
คุณสมบัติ และราง
ขอกําหนดภาระงาน 

3. คณะกรรมการคัดเลือกผู

ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร

ระบุไว 

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แตงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือสอบ
คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรระบุ 
2. คณะกรรมการคัดเลือกทําการ
คัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู 
ความสามารถ คุณลักษณะ หรือ
ประสบการณที่เหมาะสมกับ
ขอกําหนดภาระงานของตําแหนง  
3. มหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับบัญชีที่ประกาศผล 

คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก  
/ มหาวิทยาลัย 

ตค. - 
ธค. 
2558 

 

4. การแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร 

1. ภาควิชาฟสิกส เสนอตอคณะ   
วิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ เพ่ือขอดําเนินการ
แตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาควิชาฟสิกส 
 / คณะวิทยาศา 
สตร /มหา 
วิทยาลัย 

มค. 
2559 

คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร กศ.ม. 
(ฟสิกส)  (4.1_2) 

5. ประเมินผลที่ไดรับจาก 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ พค. – รายงานการประชุม
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ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

การรับอาจารยประจําหลัก 

สูตร 

ประเมินผลที่ไดรับจากการรับ
อาจารยประจําหลักสูตร พบวา  
อาจารยที่ดําเนินการรับเขามามี
ความจําเปนตองไปปฏิบัติหนาที่
ในหลักสูตรอื่นกอน 

บริหารหลักสูตร 
 

มิย. 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 
 

6. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ประชุมเพ่ือประ 

เมินกระบวนการ ผลที่ไดรับ 

และเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ 
ผลที่ไดรับ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงเพ่ือใชวางแผน 
การรับ  การแตงตั้ง หรือปรับ 
เปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ปการศึกษาตอไปเพ่ือทดแทน
อาจารยประจําหลักสูตรที่อาจ
ลดลงเนื่องจากการลาออก หรือ
เกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

พค. 
–มิย. 
2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 
 

 
 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
แผนผังที่ 4.1.2 ระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
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ตารางที่ 4.1.2 แสดงรายละเอียดของระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ การดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และภาควิชาฟสิกส 
พิจารณาวางแผนการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และภาควิชาฟสิกส พิจารณาวาง
แผนการบริหารอาจารยประจํา
หลักสูตร เพ่ือรักษาอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตร
ตองการใหคงอยูกับหลักสูตร 
จนถึงวาระการปรับปรุงอาจารย
ผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตร หรือเกษียณอายุ
ราชการ/ลาออกไป 
 

 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร / 
ภาควิชาฟสิกส 

กย. 
2558 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
กันยายน  2558  
(4.1_1) 

2. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร กําหนดบทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบ  
และมอบหมายภาระหนาที่
ของอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดบทบาทหนาที่ ความรับ 
ผิดชอบ และมอบหมายภาระ  
หนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ความรู ความสามารถและประสบ 
การณ ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
 

ตลอด
ปการ 
ศึกษา 
2558 

ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

3. อาจารยประจําหลักสูตร
ดําเนินการตามภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
ดังเชน วางแผน ติดตาม ทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

ตลอด
ปการ 
ศึกษา 
2558 

 

4. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประเมินผลที่ไดรับ
จากการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินผลที่ไดรับจากการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตร โดย
พิจารณาจาก สรุปผลการประเมิน
ภาระงานเชิงปริมาณของบุคคล
สายวิชาการ ของอาจารยประจํา
หลักสูตร และมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบวา คณะกรรมการประ 
จําหลักสูตรไดทําหนาที่ รับผิด 
ชอบดูแลการศึกษาในหลักสูตร
ตลอดปการศึกษา 2558 ไดอยาง
สมบูรณ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
 

พค. 
2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 
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ระบบ การดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

5. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุม เพ่ือประ 
เมินกระบวนการ ผลที่ไดรับ 
และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2558 นิสิตใน
หลักสูตรพรีเมียม ควรจะตองทํา
การสอบเคาโครงปริญญานิพนธ
ใหแลวเสร็จ  ดังนั้นอาจารยประจํา
หลักสูตรจําเปนตองเตรียมพรอม
สําหรับการจัดสอบเคาโครงฯและ
การดําเนินการทําปริญญานิพนธ
ใหแลวเสร็จตามกําหนดของ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
 

พค. 
2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 

 
 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
แผนผังที่ 4.1.3 ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ตารางที่ 4.1.3 แสดงรายละเอียดของระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลกัสูตร 

ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
พิจารณาวางแผนการ
สงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจํา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวาง
แผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร  
- วางแผนการขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
บริหารหลัก 
สูตร  
 

พค.- 
กย. 
2558 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
กันยายน  2558  
(4.1_1) 
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ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

หลักสูตร - สงเสริมการสรางผลงานดานวิชาการ ทั้งการ
เขียนบทความทางวิชาการและตําราทางวิชาการ 
- เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวาง
อาจารยประจําหลักสูตร และภายนอกหลักสูตร 
- สนับสนุนการเขาอบรมการวิจัยและเขารวมการ
ประชุมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ  
- เสริมสรางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน และเนื่องจากมีการแตงตั้งอาจารยใหมเขา
มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วางแผนใหอาจารยใหมเขารวม
โครงการตางๆ ที่กอใหเกดิการเพ่ิมพูนความรูที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 

2. อาจารยประจํา
หลักสูตร เขารวมกิจ 
กรรม ที่กอใหเกิดการ
เพ่ิมพูนความรูความ 
สามารถของอาจารย 

อาจารยประจําหลักสูตร เขารวมกิจกรรม ที่กอ 
ใหเกิดการเพิ่มพูนความรูความสามารถของ
อาจารย  
- วางแผนการขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 
- สงเสริมการสรางผลงานดานวิชาการ ทั้งการ
เขียนบทความทางวิชาการและตําราทางวิชาการ 
ดังเห็นไดจาก มีการใหขอมูลแหลงทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวาง
อาจารยประจําหลักสูตร และภายนอก 
 - สนับสนุนการเขาอบรมการวิจัยและเขารวมการ
ประชุมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ  

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

ตลอด
ปการ 
ศึกษา 
2558 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
กันยายน  2558  
(4.1_1) 
 

3. คณะกรรมการบริ 
หารหลักสูตรประ 
เมิน ผลที่ไดรับจาก
การสงเสริมและพัฒ 
นาอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินผลที่
ไดรับจากการสงเสริมและพัฒนาวาอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกคนไดเขารวมกิจกรรมที่
กอใหเกิดการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
อาจารยตามแผนที่ตั้งไว 

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร  
 

มิย. 
2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 

4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประ 
ชุมเพ่ือประเมินกระ 
บวนการ  ผลที่ไดรับ 
และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพ่ือประ 
เมินกระบวนการ ผลที่ไดรับ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 
2559 ควรวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตร
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร  
 

มิย. 
2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่ 28 
มิถุนายน2559 (4.1_3) 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร (4.1_4) 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
1 ผศ.ดร.สิริ  สิรินิลกุล 1.โครงการอบรมการเขียนตํารา เพ่ือย่ืนขอตําแหนง

วิชาการที่สูงขึ้น 15 มิย. 2559 มศว 
2.โครงการอบรม Active learning,มศว  

2 อ.ดร.จตุรงค  สุคนธชาติ 1. เขารวมโครงการ(ภายใน)การบริการวิชาการแกชุมชม 
เสวนา “คล่ืนโนมถวง: เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ” วันที่ 
15 มีนาคม 2559 มศว 
2.การประชุม Thai National Astronomy Meeting 2016
โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ, 6กค2559. 

3 อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณี 1. เขารวมโครงการ(ภายใน)การบริการวิชาการแกชุมชม 
เสวนา “คล่ืนโนมถวง: เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ” วันที่ 
15 มีนาคม 2559 มศว 
2. เขารวมโครงการเปดบานนวัตกรรมการเรียนรู 
(ASEAN Together ILC Open House 2015) เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  อาคาร
ปฏิบัติการอเนกประสงคของวิชาพ้ืนฐาน มศว องครักษ 

4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน เขารวมประชุมวิชาการที่ ISFAS March 2016, Kyoto 
ญี่ปุน 

5 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ เขารวมประชุมวิชาการ ICAMSME 21-23 May 2016,
เกาหลี 

 
การปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2558) 

มีอาจารยประจําหลักสูตรใหม จํานวน 1 คน คือ รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ (4.1_2) 

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี        ไมมี            

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่ 16 กันยายน  2558 
4.1_2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. (ฟสิกส) 
4.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
4.1_4 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ  

รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
รอยละของอาจารยประจําที่ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 3.75 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 2.0 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ 40 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
 

ลําดับ 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 

 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 
คาถวง
นํ้าหนัก 

1 ผศ.ดร.สิริ  สิรินิลกุล - - 
2 อ.ดร.จตุรงค  สุคนธชาติ - - 
3 อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณี - - 
4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน - - 
5 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ 1. Thermodynamic Properties of Superconductor with 

Competing Spin-Density Wave and Charge-Density Wave, 
Thongcham, K.;Udomsamuthirun, P.JOURNAL OF 
SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM  
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.3)     

 จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาในหลายปที่ผานมาทําใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตระหนัก
ถึงความสําคัญของการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งพบวาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสมีจํานวนการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรครบ  5 คนตลอดในหลายปที่ผานมา แมวาจะมีการปรับ 
เปลี่ยนหมุนเวียนอาจารยกับหลักสูตรอ่ืนๆของภาควิชาฟสิกสบาง เชน ในปการศึกษาที่ผานมา แตในปการ 
ศึกษา 2558 ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับจํานวนอาจารยประจําหลัก ซึ่งผลที่ไดสะทอนถึงความพึงพอใจ
ในหลักสูตรที่อยูในระดับสูงสุดมาตลอด ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยประจําหลัก 
สูตรที่มีจํานวนเหมาะสมกับ  แมวาในปการศึกษา 2558 นี้จะไมมีนิสิตป 1 คงอยูเลย แตก็เปนไปตามกลไกปกติ
ของนิสิตที่ตองการไดรับทุนการศึกษาที่มีการรับรองวาจะไดงานทําแนนอนมากกวา นิสิตจึงลาออกไปสมัครเขา
สอบแขงเพ่ือชิงทุน สควค  ซึ่งนิสิตก็เลือกจะเขาที่ศูนยฟสิกสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแหงน้ี  การดํา 
เนินงานในรอบปที่ผานมาของกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีชองทางเรงดวนในการเสนอขาวสารใน line กลุม 
“กศม.ฟสิกส” ซึ่งทําใหทุกคนเสนอความเห็น ขอมูลขาวสารและขอเสนอแนะไดอยางรวดเร็ว โดยทั้งเม่ือไดขอ 
สรุปหรือยังไมสรุปใดๆ จะมีการนําเรื่องนั้นเขาหารือที่ประชุม เพ่ือรวมกันอภิปรายและสรุปผล แลวบันทึกไวใน
รายงานการประชุม 
 

ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ยอย 

2556 2557 2558 
ผลการประเมิน
ตนเอง (คะแนน) 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร    5คน 5คน 5คน 
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 5 5 5 

           3 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
4.3_1 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา

ประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดใหระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาควรมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือให

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางทีดีในฐานะครูวิทยาศาสตร ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญา

โททางการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรฟสิกส อีกทั้งในปจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยมาตรฐานความรู

ประกอบดวยความรู 11 ดาน ไดแก ดานความเปนครู ดานปรัชญาการศึกษา ดานภาษาและวัฒนธรรม 

จิตวิทยาสําหรับครู ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

สวนมาตรฐานประสบการณวิชาชีพน้ัน บัณฑิตจะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี 

1. การฝกปฏิบตัวิิชาชีพระหวางเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพขางตนถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ

ปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอใน

การประกอบวิชาชีพ  โดยผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหแกผูรับบริการ 

สามารถตอบคําถามสังคมไดวาการมีกฎหมายรองรับและความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เน่ืองมาจากเปน

วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กลาว

มาขางตน การออกแบบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จึงอยูบนแนวคิดที่มุงผลิตบัณฑิตให

เปนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสอดคลองกับวิชาชีพทางการ
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ศึกษาและสอดรับกับความตองการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต โดยสาระของรายวิชาใน

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาความรูทางฟสิกสและศาสตรการสอนที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและผูใชบัณฑิต  

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรฯครั้ง

ลาสุดจากหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทแบบศึกษาเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 ที่มีการทําปริญญานิพนธและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม แบบไม

ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนหลักสูตรที่

มีแผนการศึกษา 2 แบบ (5.1_1) ดังตอไปน้ี   

แบบที่ 1 (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 41 
หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับฟสิกส  
  แบบที่ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 46 หนวยกิต 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต 

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับฟสิกส  ซึ่งผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปนผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครู

ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและฟสิกส (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งคุณสมบัติของผูรับทุนเปนไปตามประกาศของแหลงทุน  

 การปรับปรุงหลักสูตรขางตนมีรายละเอียดของการไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากหนวยงานที่

รับผิดชอบตามลําดับขั้น ดังตอไปน้ี 

- ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557  
- ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 11 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557  
- ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 2 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ 
- ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2557 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
1.1 ตลอดเวลาที่ผานมาปญหาที่พบในการบริหารหลักสูตรสวนใหญเกิดจากการปรับเปลีย่นแนวทางใน

การประเมินเรว็เกินไป จนทาํใหรอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามไมทัน อีกทั้งทั้งทําใหกรรมการบริหาร
หลักสูตรตองเสียเวลาในการคอยติดตามและทําความเขาใจรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

1.2 จํานวนนิสิตที่นอยลงและไมสม่ําเสมอ  
 

2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

2.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินทีเ่ร็วเกินไปสงผลใหในรอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามไม
ทัน ถากรรมการบริหารหลักสูตรไมคอยตดิตามก็จะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ได ซึ่งในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิส ไมเกิดปญหานี้ เน่ืองจากมีกรรมการบริหารหลักสตูร
คอยติดตามเกณฑการประเมินอยูเสมอ อีกทั้งจํานวนนิสิตที่อยูในหลักสูตรยังมีจํานวนนอยการปรับเปลี่ยนจึง
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว 

2.2 สรางแรงจูงใจนิสิตดวยการรับโครงการผลิตครู สควค อยางเต็มรูปแบบ ทําใหนิสิตที่จะเขามาใหม
ในปการศึกษาจะไดรับทุนการศึกษาทุกคน และจะมีอัตราการคงอยูที่สูง 

 

3. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

3.1 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดปรับกระบวนการรับนิสิตใหม โดยจะรับนิสิตตามโครงการสงเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและฟสิกส (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งหมดในเทอม 1/2559  โดยนิสิตที่จะเขามาจะ
เปนทั้ง 2 คือแบบที่ 1 ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา
บัณฑิต(กศ.บ.) สาขาฟสิกส และ  แบบที่ 2 ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟสิกส  กรรมการบริหาร หลักสูตร กศ.ม.ฟสิกส ไดพิจารณา
รวมกันแลวเสนอ สสวท ขอประกาศรับแบบละ 8 คน ซึ่ง สสวท พิจารณาแลวก็อนุมัติตามที่เสนอ ปรากฏวามีผู
มาสมัครที่ผานเกณฑเบื้องตนจํานวนแบบละ 7 คน  ซึ่งขณะนี้ (มิถุนายน 2559) นิสิตสอบผานขอเขียนแลว 
โดย แบบที่ 1 มีจํานวน 5 คน และแบบที่ 2 มีจํานวน 5 คน แลวยังเหลือการประเมินคุณสมบัติจากการสอบ
สัมภาษณและคะเเนนจากผลการสอบภาษาอังกฤษเทานั้น ดูจากแนวโนมแลวนาจะมีนิสิตสอบผานทั้งแบบ 1 
และแบบ 2 รวมแลวมากกวา 5 คน (5.1_2) 

3.2 เตรียมความพรอมของอาจารยในการสอนและควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือใหนิสิตรุนใหมมีคุณภาพ
ตามเงื่อนไขการรับทุน สควค. ของ สสวท.  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5.1_1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
5.1_2 โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและฟสิกส (สควค.) 
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงชี้ที่ 5.2) 

 การกําหนดผูสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงไดจัดประชุมเพ่ือจัดหาอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของหลักสูตรฯ
จากความถนัดและความสมัครใจของอาจารยแตละทาน เนื่องจากคณาจารยของหลักสูตรสวนใหญสําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาเอก จึงมีความรูที่ทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกของตน ดังนั้นในการประ 
ชุมจัดตารางสอนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยทุกทานจึงมีความเห็นพองกันเกี่ยวกับการกํา 
หนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยจะจัดใหอาจารยแตละคนสอนไมเกิน 3 รายวิชาตอภาคการศึกษา และมีการ
หมุนเวียนของผูสอนของรายวิชาซึ่งมีผูสอนที่มีความถนัดหลายคน 

 

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 มีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของทุกรายวิชาที่เปดสอน โดยแจงอาจารยผูสอนทุก
ทานใหดําเนินการปรับปรุง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของทุกรายวิชาใหเปนปจจุบัน พรอมทั้งแจงกําหนดระยะเวลา
สงและเผยแและเผยแพรขึ้นบนเวปไซดของคณะวิทยาศาสตร โดยที่กําหนดชวงเวลาในการเผยแพร มคอ.3 คือ
ระยะเวลากอนเปดภาคการศึกษา สวนกําหนดชวงเวลาในการเผยแพร มคอ.5 คือระยะเวลาภายใน 1 เดือน
หลังจากปดภาคการศึกษา ในปการศึกษา 2558 พบวาอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาไดปรับปรุงและเผยแพร 
มคอ.3 และ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่กําหนด  
 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 อาจารยผูสอนทุกคนใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมุงเนนพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ พรอมทั้งสอดแทรกจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของนักวิจัย นอกจากนี้ยัง
สอดแทรกการสอนแบบที่เนนวิจัยเปนฐานเพื่อฝกทักษะการเปนนักวิจัยใหแกนิสิต รวมทั้งหลักสูตรยังจัดใหมี
รายวิชาบังคับที่เนนการวิจัยโดยตรง ไดแก รายวิชา วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 3(2-2-5) และ รายวิชา ฟศ 692 สัมนาวิจัยฟสิกสศึกษา 1(0-2-1)  

 

 การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาฟสิกสใหความสําคัญกับคุณภาพปริญญานิพนธโดยที่เนนนิสิตเปน

สําคัญ นิสิตสามารถเลือกทําปริญญานิพนธในสาขาที่มีความสนใจกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่มีความ

เชี่ยวชาญไดโดยอิสระ  หัวขอปริญญานิพนธของนิสิตในหลักสูตรฯจึงเปนแนวคิดประเด็นปญหางานวิจัยใหมๆ

ที่ไดรับความสนใจจากแวดวงวิชาการและวิชาชีพ ในกรณีที่หัวขอปริญญานิพนธมีรายละเอียดที่ตองการ

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพิ่มเติมจากประสบการณของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยที่

ปรึกษาสามารถเสนอตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหเสนอตอบัณฑิตวิทยาใหแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คนตอปริญญานิพนธ หากการทําปริญญานิพนธเกิดปญหาขึ้นนิสิตจะ

สามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ หรือสามารถขอคําปรึกษาจาก
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ประธานหลักสูตรไดตลอดเวลา นอกจากนี้หลักสูตรฯยังมีการกํากับติดตามความกาวหนาการทําปริญญานิพนธ 

โดยหลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตตองรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เปนประจําทุกภาคการศึกษา   

 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวมทุกคนของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากหลักสูตรฯเปด
โอกาสใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและนิสิตเสนอหัวขอปริญญานิพนธไดอยางอิสระ ดังน้ันหัวขอปริญญา
นิพนธทุกหัวขอจึงมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาการที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธมีความเชี่ยวชาญเสมอ  
 

การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ทําไดโดยผานการรายงานความกาวหนาของนิสิตในในเทอม ซึ่งที่ประชุมจะมีการเสนอแนะ แนะนําเปน
รายๆไป   รวมถึงมีการสอบถามโดยตรงกับอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตที่กําลังทําปริญญานิพนธอยางใกลชิด 
อยางสม่ําเสมอ (5.2_1) 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่  20  พฤษภาคม  2559 
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงชี้ที่ 5.3) 

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการจัดทําแบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เปนรายวิชา ซึ่งนิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาไดโดยไมระบตุวัตน 
นอกจากนั้นหลักสูตรฯไดรวมมือกับอาจารยสอนแสดงผลจากแบบประเมินความคิดเห็นที่ไดรับของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละภาคเรียนไวใน มคอ. 5 ของทุกรายวิชา แลวรายงานผลการเรียนการสอนทั้งหมดตอหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกับอาจารยผูสอนพิจาณาผลการประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
แลวหาขอสรุปเพ่ือปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค
ของแตละรายวิชา 

 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
 คณะกรรมการหลักสูตรไดจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา ดังกระบวนการในแผนผังที่ 5.3.1 และมีรายละเอียดของขั้นตอนตางๆแสดงในตารางที่ 5.3.1 
 
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) 

คณะกรรมการหลักสูตรไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังกระบวนการในแผนผังที่ 5.3.1 และมีรายละเอียดของขั้นตอนตางๆแสดงในตารางที่ 5.3.1 
 

การประเมินปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตรไดจัดใหมีการประเมินปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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แผนผังที่ 5.3.1 แสดงกระบวนการประเมนิผูเรียนของหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกส 
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ตารางที่ 5.3.1 แสดงรายละเอียดในขั้นตอนตางๆของกระบวนการประเมินผูเรียนตามแผนผัง 5.3.1 
 

ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/
หลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหาหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน รวมกันกํา 
หนด องคฺประกอบการประเมิน
ใหสอดคลองกับ curriculum 
mapping ของหลักสูตร กศ.ม. 
(ฟสิกส) 

ได Curriculum mapping ที่จะ
ใชรวมกันสําหรับทุกรายวิชา
ของหลักสูตร กศม. (ฟสิกส) 

 อาจารยประจํา
หลักสูตร /คณะ 
กรรมการบริหาร
หลักสูตร / 
อาจารยผูสอน 

 หลักสูตร กศม. 
.(ฟสิกส) 

2. พัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ใหมีความหลากหลาย สอด 
คลองกับการประเมินผลตาม
สภาพความเปนจริงของการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา  

1.อาจารยผูสอนจัดทํา
เครื่องมือการประเมินใหมี
ความหลากหลายสอดคลอง
กับการประเมินผลตามสภาพ
ความเปนจริงของการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา  
2. อาจารยผูสอนระบุวิธีการวัด
และประเมินผลใน มคอ. 3 

อาจารยผูสอน พค.–มิย. 
2558 

 
 

3.  แจงวิธีการประเมินใหกับผู 
เรียนพรอมทั้งกําหนดใหผูเรียน
มีสวนรวมพิจารณาวิธีการประ 
เมินผลการเรียน 

อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 ที่ได
ระบุวิธีการประเมินผลและ
เกณฑการใหคะแนนเผยแพร
ในเวปดของคณะวิทยาศาสตร 

อาจารยผูสอน กค. 2558 
และ 
พย. 2558 
 

 

4.ประเมินผลตามสภาพความ
เปนจริงและแสดงผลการประ 
เมินใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

อาจารยผูสอนประเมินผลตาม
วิธีการประเมินผลและเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุไว 

อาจารยผูสอน พย. 2558 
และ 
มีค. 2558 
 

 

5.รวบรวมคะแนนและตัดเกรด
ตามวิธีการที่ไดแสดงไวใน มคอ. 
3 

 อาจารยผูสอนรวบรวม
คะแนนและตัดเกรดตาม
วิธีการประเมินผลและเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุไว 

อาจารยผูสอน พย. 2558 
และ 
มีค. 2558 

 

6. ทวนสอบผลการประเมินนิสิต 
และแสดงผลการประเมินความ
คิดเห็นของผูเรียนตอการเรียน
การสอนในทุกรายวิชา 

อาจารยผูสอนทวนสอบโดย
นําเสนอคะแนนและเกรดของ
ทุกรายวิชาตอคณะกรรม การ
บริหารหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน/ 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

พย. 2558 
และ 
พค. 2559 

รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหารหลัก 
สูตรวันที่ 6  มกรา 
คม 2559 และวันที่
20 พฤษภาคม 
2559  (5.3._1) 

7. สงเกรดผานระบบ supreme 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และแจงเกรดใหนิสิตทราบ 

ภายหลังจากการทวนสอบ 
อาจารยผูสอนาเกรดผานระบบ 
supreme ของมหาวิทยาลัยศรี

อาจารยผูสอน 
 

พย. 2558 
และ 
พค. 2559 
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ระบบ ผลการดําเนินงาน 
กลไก/

ผูรับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/
หลักฐาน 

นครินทรวิโรฒ และระบบจะ 
แจงเกรดใหนิสิตทราบโดย
อัตโนมัติ 

8. พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนจากผลการประ 
เมินของผูเรียน จัดทํา มคอ. 5 
แลวสงใหคณะกรรมการบริหาร 
หลัก สูตร พิจารณารับรอง 

อาจารยผูสอนจัดทําสรุปผล
การเรียนการสอนและผลการ
ประมินความคิดเห็นของนิสิต
ตอการเรียนการสอนโดยจัดทํา 
มคอ. 5 ของรายวิชาที่ตนสอน 

อาจารยผูสอน 
 

พย. 2558 
และ 
พค 2559 

 

9. รวมกันพิจารณา มคอ. 5 ใน
ทุกรายวิชา และรวมกันจัดทํา 
มคอ. 7 ของหลักสูตรฯ 
 

อาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รวมกันพิจารณาทบทวน 
มคอ.5 ของทุกรายวิชา 

 อาจารยผูสอน / 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ธค. 2558 
และ 
สค. 2559 

รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหารหลัก 
สูตรวันที่ 6  มกรา 
คม 2559 และ20 
พฤษภาคม 2559  
(5.3._1) 

10. เผยแพร มคอ. 5 และ มคอ. 

7 ของหลักสูตรฯผานเวปไซด

ของคณะวิทยา ศาสตร 

 

1. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 
และ มคอ. 5 ที่ไดระบุและผล
การประมินความคิดเห็นของ
นิสิตตอการเรียนการสอนและ
เผยแพรในเวปดของคณะ
วิทยาศาสตร 
2. ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดทํา มคอ. 7 ของ
หลักสูตรและเผยแพรในเวปด
ของคณะวิทยาศาสตร 

 อาจารยผูสอน 
/ ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตร   

ธค. 2558 
และ 
สค. 2559 

เอกสาร มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 
ของหลักสูตร กศ.
ม. ฟสิกส ประจําป
การศึกษา 2558 
ทางเวปคณะ
วิทยาศาสตร 

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3._1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่  6  มกราคม 2559 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 
5.3._2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  วันที่ 15 ธันวาคม  2558 และวันที่ 28 มิถุนายน2559 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตร
ดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุม
จํานวน  6 ครั้ง ในปการศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 หลักสูตร กศม. (ฟสิกส). ไดรับการรับทราบจาก 
สกอ. เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตร กศม. 
(ฟสิกส). 
25550091104938 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และราย 
ละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละ
ภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3

ในภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 2 วิชา และ 2/2558 มี

จํานวน 2 วิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการ 

ศึกษาครบทุกรายวิชา  จํานวนการจัดทํา มคอ.3 

ผานระบบ ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 2 วิชา  และ 

2/2558 มีจาํนวน 2 วิชา 

มคอ 3 ตาม เวปไซด 
คณะวิทยาศาสตร 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน ภาคเรียนที่ 
1/2558 จํานวน 2 วิชา และ 2/2558 จํานวน 2 วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่ 2558 
ครบทุกรายวชิา  จํานวนการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 
ผานระบบภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 2 วิชา      
และ 2/2558 จํานวน 2 วิชา 

มคอ 5 ตาม เวปไซด 
คณะวิทยาศาสตร 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา 2558 

มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ใน ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 2 วิชา ภาคเรียนที่ 
2/2558 จํานวน 2 วิชา มีการทวนสอบทั้งหมด 

รายงานการประชุม 6 
มค 2559 และ 20 
พค 2559  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มีการปรับปรุง มคอ 3  มคอ 3 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

มคอ. 7 ปที่แลว 
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

มีอาจารยประจําหลักสูตรใหมคือ รศ.ดร.พงษแกว 
อุดมสมุทรหิรัญ คน ไดรับการแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วันที่  16  
กันยายน 2558 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ  ปการศึกษา 2558 อยางนอยคนละ 
1 ครั้ง 

การเขารวมกิจกรรม
ของอาจารย 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

นายธันยนพ นิลกําจร บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน เขารวมประชุมงานวิชาการ ICAMSME 21-
23 May  2016 ที่ประเทศ เกาหลี 

ICAMSME 21-23 
May  2016 ที่
ประเทศ เกาหลี 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

  ไดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
เทากับ  4.19  โดยเปนคะแนนรวมของนิสิตชั้นปที่ 2 
ขึ้นไป 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

มีบัณฑิต 2 คน ไดแบบสอบถามระดับความพึงพอ
ของผูใชบัณฑิต 1 คนคิดเปนรอยละ 50  โดยได
คะแนนเทากับ 4.8 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี 12 ตัวบงชี้  

จํานวนตัวบงชีในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 12 ตัวบงชี้  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี 100  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการดําเนินงานรอยละ..100... ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุ
ไวมีคาคะแนนเทากับ ....5...... 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงชี้ที่ 6.1) 

 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ภาควิชามีการประชุมเพ่ือแบงงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการชวย ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรูของนิสิตในภาควิชา และมีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่สอดคลองกับ
วิธีการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานทางเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  มีการประสานและรวมมือในการผลิตบัณฑิตโดยการจัดหา
และประสานงานเพื่อจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใชในการเรียนและการวิจัย  
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 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 ในปการศึกษา 2558 ภาควิชาฟสิกสมีหองเรียนและหองวิจัยที่นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยไดอยาง
สะดวกตามความตองการของนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ (ดูรายละเอียดในเวปไซดของภาควิชา
ฟสิกส http://cms.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6043) อีกทั้งสามารถใชเครื่องมือวิจัยไดตามความสนใจโดย
ปฎิบัติตามระเบียนการใชเครื่องมือน้ันๆของภาควิชาฯ นอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยยังมีหนังสือ
และฐานขอมูลที่ทันสมัยและเพียงพอสําหรับการคนควาของนิสิต แมในบางครั้งฐานขอมูลยังไมครอบคลุม
เอกสารที่ตองการ นิสิตสามารถติดตอผานหอสมุดกลางเพื่อขอใชฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนได (ดู
รายละเอียดในเวปไซดของหองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/) 

 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
 ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาสมตอการจัดการเรียนรู โดยมีการสํารวจจากการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปคอ. 004 ของภาควิชาฟสิกส ซึ่งผลการประเมิน
พบวานิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ถึง ดีมาก (6.1_1) 
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
6.1_1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปคอ. 004 ของภาควิชาฟสิกส 
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หมวดที่ 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ไมมีแผนการที่เสนอใน

รายงานของปที่ผานมา 

- - - 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถามี)      

- ไมมี เน่ืองจากยังไมพบขอรองเรียนจากนิสิต จากอาจารยผูสอน และจากผูใชบัณฑิต 
 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถามี)       

-ในปการศึกษา 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการสอนในเทอม 2/2558 ในครึ่งเทอมหลังเนื่องจากนิสิต

ลาออก 

 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2559 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 

- แผนการเขียนรายงานผลปฎิบัติการของหลักสูตรตอนักศึกษาทุน สควค กําหนดแลวเสร็จ สิงหาคม 

2560 กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ 
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หมวดที่ 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

  --เขียนบรรยาย-- 

 

 

 

 

 2. ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

--เขียนบรรยาย-- 

 

 

 

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลกัสูตร 

--เขียนบรรยาย-- 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิส หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสกิส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลีย่ 

ระดับคุณภาพ 
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 4.90 ระดับ ดีมาก 2 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 3 3.00 ระดับ ดี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 4 3.19 ระดับ ดี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 5 3.75 ระดับ ดี 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 6 3.00 ระดับ ดี 1 ตัวบงชี ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ 

3.57 ระดับ ดี 13 ตัวบงชี ้
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ตารางการวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/การประเมิน  

2 2 - - 
(4.8,5) 

(2.1,2.2) 4.9 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
(3,3,3) 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3 ระดับคุณภาพดี 

4 3 
(2,4.58,3) 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.19 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
(5) 
(5.1) 

(3,2,5) 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
(3) 
(6.1) 

- 3 ระดับคุณภาพดี 

รวม 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง
ทุก

ตัว
บง

ชี้ใ
น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 - 
6 

13 23.58 11 10   

ผลการประเมิน 3.37 2.75 5 3.57 ระดับคุณภาพดี 

 
 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. หลักสูตรฯมีความเขมแข็งทางวิชาการ และมี
แผนการเรียนใหเลือก 2 แบบ คือ 1.แบบไมขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู และ 2.แบบขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู (เปนแหงเดียวในประเทศไทย) 

1.ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ 
- - 

 

องคประกอบที่ 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. ปริญญานิพนธของนิสิตทุกคนในหลักสูตรมีความ
เขมขนของเนื้อหาทางวิทยาศาสตร เพราะตอง
เผยแพรในวารสารดานวิทยาศาสตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง
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(เชนเดียวกับนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท ทางดาน
วิทยาศาสตร) 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ 
1.มีจํานวนนิสิตที่สนใจเขามาเรียนในแตละปมีจํานวน
นอย 

1.สรางแรงจูงใจใหนิสิตเขามาเรียน เชน มี
ทุนการศึกษา ซึ่งจะทําใหนิสิตเขามาเรียนมากขึ้นและ
จบการศึกษามากขึ้น 

2.นิสิตที่จบการศึกษาในแตละปมีจํานวนนอย  
 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

1. คณาจารยของหลักสูตรทุกคนสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร สังกดัภาควิชาฟสกิส คณะ
วิทยาศาสตร และมีผลงานวจัิยอยางสม่ําเสมอ จึงมี
ความสามารถทางวิชาการอยางเขมขนเหมาะสม
สําหรับการสอนนิสิตครูวทิยาศาสตร (เปนแหงเดียว
ในประเทศไทย) 

1.สงเสริมอาจารยในการนําเสนอผลงานในหลาย
รูปแบบ เชน ใหเงินสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น เพ่ิมเงิน
คาตอบแทนคาตีพิมพมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ 
1.มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนอย 1.สงเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนมากขึ้น 
2. กลไกตางๆในหลักสูตรฯมีนอยจึงควรปรับปรุง
กลไกตางๆใหเหมาะสมเพื่อการควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
หลักสูตรฯทุกหลักสูตรควรมีเจาหนางานสารบรรณ
ประจําหลักสูตรเพ่ือชวยงานดานการควบคุมคุณภาพ
ของหลักสูตร 

 

 

องคประกอบที่ 5 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

- - 
จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ 

1.ปรับปรุงกลไกตางๆในการการวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผูเรียน ยังไมชัดเจน 

1.ควรปรับปรุงกลไกและรูปแบบใหสามารถใชงานได
สะดวกและไมเสียเวลา เพ่ือจูงใจใหอาจารยใชงานใน
รูปแบบการปรับปรุงพัฒนามากขึ้น ไมใชการใชงาน
ตามระบบเทานั้น 
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องคประกอบที่ 6 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ 

1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
มีนอยหรือไมชัดเจน เพราะสวนใหญตองใชรวมกับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

1.เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษาปริญญา
โทใหมากขึ้น 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา ( ) 
  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลกัสตูรนี้เพียงหลกัสตูรเดียว โดยไมไดประจําหลกัสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสตูร............................................................................................... 
และ หลักสตูร................................................................................................ ซึ่งเปนหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

 

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

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

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

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.ดร.สริิ  สิรินิลกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 2: อ.ดร.จตุรงค  สุคนธชาติ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 3: อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณี                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 4: ผศ.ดร.ศริิลักษณ  เรืองรุงโรจน                                                             

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5: รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ                                                          

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________ (หัวหนาภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผานแตละรายวชิาและ

การกระจายของระดับคะแนน 

การกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

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

จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผาน 

PY501 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY511 1/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY531 2/2558 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 
PY551 2/2558 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 

 
การวิเคราะหรายวิชาที่มผีลการเรียนไมปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ 
มาตรการ
แกไข 

PY531 2/2558 ไมมีนิสิต - นิสิตลงทะเบยีนแลวลาออก - 
PY551 2/2558 ไมมีนิสิต - นิสิตลงทะเบยีนแลวลาออก - 
 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการทีด่ําเนินการ 
- - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปดสอนในปที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ผลการประเมินโดยนิสิต รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

มี ไมมี 

แผนการปรับปรุง 

PY501 คณิตศาสตรสําหรบัครูฟสิกส 1/2558  x แจงนิสิต 
PY511 กลศาสตรคลาสสิกสําหรับครู
ฟสิกส 

1/2558  x แจงนิสิต 

PY531 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสําหรับครู
ฟสิกส 

2/2558  x แจงนิสิต 

PY551 กลศาสตรควอนตัมสําหรับครู
ฟสิกส 

2/2558  x แจงนิสิต 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

คุณภาพการสอนโดยรวมเปนไปตามเกณฑคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม เปนไปตามเกณฑ - 
ความรู เปนไปตามเกณฑ - 
ทักษะทางปญญา เปนไปตามเกณฑ - 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคล
และความรับผิดชอบ 

เปนไปตามเกณฑ - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เปนไปตามเกณฑ - 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต 5 คะแนน   
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 50 รอยละ   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1 คน   
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 1 คน   
7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1 รอยละ  50 
8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
2.5 คะแนน   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 3 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
2 ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ชิ้น   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ชิ้น   
25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  น้ําหนัก   
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 1.6 น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล

ที่เปนที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ชิ้น   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

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

37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   
49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน   
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 รอยละ   
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
3.75 คะแนน   

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู
ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

2 ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   
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66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

4 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมนิตําแหนงทางวชิาการแลว (1.00)   ชิ้น   
70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 4.8 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร 5.6 ชิ้น/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.19 คะแนน  

 

 

 หนา 56 


	ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

