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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2559  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมี
ระดบัคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.35 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ  (12 ตวับ่งชี้) โดยมจีํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องค์ประกอบที่ 2) มจีํานวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดบัด ี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมจีํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(องคป์ระกอบที ่3 และ 6)  
 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 5.00 ดมีาก  
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ปานกลาง  
องคป์ระกอบที ่4 3.39 ด ี  
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ด ี  
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.35 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. สง่เสรมิใหม้กีารตพีมิพผ์ลงานวชิาการใหม้ากขึน้ 

 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 3 

คาํนํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 จดัทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมกีาร

รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานต่างๆ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

ขอขอบคุณอาจารยป์ระจําหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณาจารยบุ์คลากรภาควชิา

ฟิสกิส ์และนิสติทัง้นิสติเก่าและนิสติปจัจุบนั ที่ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะต่างๆ ทําให้การ

จดัทาํรายงานการประเมนิตนเองประจาํปี 2559 ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ์ดร.นพมณ ีศุภนาม 

ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์

วนัที ่27 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 

 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 4 
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์ ชื่อยอ่ วท.ม. 
ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Program in Physics 

 ภาควชิาฟิสกิส ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสตูร  
 25520091107444 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
ผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงัน้ี 
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวชิาฟิสกิสอ์ยา่งถ่องแท ้
2. สามารถนําองค์ความรู้ทางฟิสกิส์ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไปคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ รวมทัง้
ประยกุตใ์ชเ้พือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นรปูแบบการวจิยั 
3. มคีุณธรรม จรยิธรรม มจีติสํานึกที่ด ีรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสงัคม มกีารพฒันาการเรยีนรูข้อง
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.สพุจน์  มศุริ ิ วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2531, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2535, 
Ph.D.(ฟิสกิส)์ 2546 

2 *อ.นพมณ ี ศุภนาม วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2542, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2546, 
วท.ด.(ฟิสกิส)์ 2553 

3 *อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์ ปร.ด.(ฟิสกิส)์ 2555 
4  อ.เขม้  พุม่สะอาด วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2541, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2543, 

Dr.rer.nat.(ฟิสกิส)์ 2549 
5  ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั B.SC.(ฟิสกิส)์ 2545, M.S.(ฟิสกิส)์ 2547, 

Ph.D.(ฟิสกิส)์ 2550 
หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั     

2 ผศ.สพุจน์  มุศริ ิ     

3 ผศ.อนุศษิฏ ์ ทองนํา     

4 ผศ.อารยีา  เอีย่มบู่     

5 ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั     

6 อ.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ     

7 อ.จามร ี อมรโกศลพนัธ ์     

8 อ.นพมณ ี ศุภนาม     

9 อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์     

10 อ.ปทัมาศ  บณิฑจติต ์     

11 อ.วาสเุทพ  หลวงทพิย ์     

12 อ.วชิุดา  บุญยรตักลนิ     

13 อ.สพุชิญ  แขมมณี     

อาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวชิาของหลกัสตูรทุกคนของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์
มีคุณวุฒิในระดับปรญิญาเอก และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมี
ประสบการณ์ในการทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ืองตรงตามขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั [M.Sc.Phys_59_1.1_2] 
 
คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1. ผศ.สพุจน์  มุศริ ิ     

2. ผศ.อารยีา  เอีย่มบู่     

3. ผศ.อนุศษิฏ ์ ทองนํา     

4. อ.ปทัมาศ  บณิฑจติต ์     
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อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัทุกคนของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์มี
คุณวุฒใินระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัในสาขาทีเ่ชีย่วชาญอยา่งต่อเน่ืองตรงตามเกณฑข์อง
บณัฑติวทิยาลยัทุกคน [M.Sc.Phys_59_1.1_2, M.Sc.Phys_59_1.1_3] 

 
คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

 * ยงัไมม่กีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม 

    

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่มของหลกัสตูรทุกคนของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
ฟิสกิส ์มคีุณวฒุใินระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัในสาขาทีเ่ชีย่วชาญอยา่งต่อเน่ืองตรงตาม
เกณฑข์อ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั [M.Sc.Phys_58_1.1_2] 
 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ ์ 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1. อ. นงลกัษณ์ หวงกาํแหง    
 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธข์องนิสติทุกคนในหลกัสตูรหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส์
เป็นอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั และมคีุณวุฒปิรญิญาเอก ตรงตามขอ้บงัคบัของบณัฑติ
วทิยาลยั [M.Sc.Phys_59_1.1_2] 
 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 
 ผลงานตพีมิพเ์ผยแพรข่องผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
ฟิสกิส ์เป็นผลงานวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (Peer review) ซึง่อยูใ่นรปูแบบเอกสารหรอื
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยเป็นไปตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั  [M.Sc.Phys_59_1.1_2] 
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ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 
 ภาระงาน อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาฟิสกิส ์เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา โดยมอีาจารย ์1 คน ต่อนิสติไมเ่กนิ 5 
คน  [M.Sc.Phys_59_1.1_4] 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสมํา่เสมอ (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์มี
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยมผีลงานตพีมิพอ์ยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี  
[M.Sc.Phys_59_1.1_5] 
 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2555 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสตูรปี 2560 
[M.Sc.Phys_59_1.1_6] 
 
ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี่ 1.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์“ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552  
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_1.1_1 เล่มหลกัสตูร(มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ  
M.Sc.Phys_59_1.1_2 ขอ้บงัคบับณัฑติวทิยาลยั 
M.Sc.Phys_59_1.1_3 CV อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
M.Sc.Phys_59_1.1_4 ประกาศบณัฑติวทิยาลยัเรือ่งอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
M.Sc.Phys_59_1.1_5 ตวัอยา่งผลงานวจิยัของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
M.Sc.Phys_59_1.1_6 สาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้กรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์สํารวจคุณภาพของบณัฑติที่จบการศกึษา  ในปี
การศกึษา 2558 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

- มจีาํนวนบณัฑติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์ทีส่าํเรจ็การศกึษารวม 1 คน โดย
ได้รบัแบบสํารวจกลบัมาจํานวน 0 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ทัง้หมด โดยระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑิต หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาฟิสกิส ์เฉลีย่เทา่กบั 0.00 (0/1) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลกัสตูรวชิาชพี จะมคีุณลกัษณะของบณัฑติเพิม่เตมิเป็น 6 ดา้น คอื (6) ดา้นวชิาชพี 
ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิต หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ - 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 1 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
คน - 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน - 
 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เฉลีย่ - 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ เฉลีย่ - 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา เฉลีย่ - 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ เฉลีย่ - 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เฉลีย่ - 

 (6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั เฉลีย่ - 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศกึษา  
รอ้ยละ - 

หมายเหต ุ: จาํนวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจาํนวน บณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
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การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 
ในปีการศกึษา 2558 มบีณัฑติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์สาํเรจ็การศกึษาจาํนวน 1 คน 
ไดแ้ก่ นายเทวนิทร ์แดงพรหม ในชว่งของการสาํรวจขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ณัฑตินัน้ บณัฑติไมไ่ดแ้จง้ชื่อและทีอ่ยู่
ของหน่วยงานทีจ่ะทาํการประเมนิบณัฑติ เน่ืองจากบณัฑติยงัไมม่งีานทาํ 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
- - 

 
ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่ 
(ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส์ มผีูส้ําเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโท รวม 1 คน และมผีลงานของนิสติและผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์หรอื
เผยแพร่รวม 1 ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ําเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 80  คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้5 คะแนน 

 

ลาํดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูส้าํเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 นายนท ศานตคิตีา M.Sc.Phys_59_2.2_1  0.8 
ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 0.8* 

คดิเป็นรอ้ยละ 80 
*TCI กลุ่ม 1 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_2.2_1 บทความวจิยัของนายนายนท ศานตคิตีา 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    
1. กําหนดเป้าหมายจํานวนรบันิสติ โดยในแต่ละปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาฟิสกิส์ ได้ทําการเปิดรบันิสติจํานวน 10 คน ตามแผนการรบัที่ระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 ของหลกัสูตร 
[M.Sc.Phys_59_3.1_1] 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มนิีสติเขา้เรยีนจํานวนทัง้สิน้ 
6 คน  โดย นิสิตทั ้งหมดได้ เข้า เรียน ในภาคการศึกษ าที่  1 (ภาคการศึกษ าที่  2 ไม่มีผู้ม าสมัค ร ) 
[M.Sc.Phys_59_3.1_2] 

 
2. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารประชุมเพือ่กาํหนดเกณฑก์ารรบันิสติทีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูร โดยผูเ้ขา้

ศึกษ าต้องเป็นผู้สํ า เร็จการศึกษ าระดับปริญญ าตรีในสาขาวิชาฟิ สิกส์ห รือสาขาอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  
[M.Sc.Phys_59_3.1_3] และต้องมคีุณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอ้ที่ 17 ตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของ
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ [M.Sc.Phys_59_3.1_4] 

 
3. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑ์ที่กําหนด

และดาํเนินการจดัสอบภาษาองักฤษ 
 
4. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาองักฤษโดยผู้

ทีผ่่านการสอบภาษาองักฤษ หรอืผา่นแบบมเีงือ่นไข จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ [M.Sc.Phys_59_3.1_5] 

 
5. ดําเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และอาจารยป์ระจํา

หลกัสตูรประชุมเพือ่สรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้สง่ผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั [M.Sc.Phys_59_3.1_6] 
 
6. บณัฑติวทิยาลยัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรและใหด้าํเนินการรบัรายงานตวัตามวนั

เวลาทีก่าํหนด โดยถา้จาํนวนนิสติทีร่ายงานตวัไมค่รบตามแผนการรบั จะมกีารประกาศรบัเพิม่เตมิในรอบที ่2 
 
7. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อประเมนิผลการดําเนินงานการรบันิสติ เช่น จํานวนผูส้มคัร 

จาํนวนนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป [M.Sc.Phys_59_3.1_7] 
ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิสไ์ด้ร่วมกบัหน่วยวจิยัฟิสกิส์

พลงังานสูงทฤษฎีและฟิสกิส์ดาราศาสตร ์ (Theoretical High Energy Physics and Astrophysics , THEPA) 
สงักดัภาควชิาฟิสกิส ์มศว  ในการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิใหนิ้สติระดบัปรญิญาตรขีองภาควชิาฟิสกิส ์มศว 
เขา้มามสี่วนร่วมกบักจิกรรมของต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยวจิยั THEPA ทัง้น้ีเพื่อใหนิ้สติไดร้บัทราบขอ้มูลดา้น
การวจิยัและสนใจที่จะเขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา โดยในปีการศกึษา 2560 ที่จะถงึน้ีไดม้นิีสติจํานวน
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หน่ึงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมดงักล่าวและไดส้มคัรเขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติเป็นทีไ่ดเ้รยีบรอ้ย
แลว้  
 แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินการรบันิสิต หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์

ในระยะเวลา 1 ปี 
 

 

แจ้งจํานวนรับและคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ
ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษโดยผู้ท่ีผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์
วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 
เพ่ือกําหนด จํานวนรับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยอ้างอิงจากมคอ. 2 และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2554 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการ
รับรายงานตัวตามวันเวลาท่ีกําหนด  โดยถ้าจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวไม่ครบ
ตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น 
จํานวนผู้สมัคร จํานวนนิสิตท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง

ดําเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
แต่งต้ังและอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว
ส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต(ตามแผนการรับของหลักสูตร) 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [M.Sc.Phys_59_3.1_8] ของ

มหาวทิยาลยั เพื่อชีแ้จงขอ้บงัคบั ขอ้กําหนดต่างๆ และการสอบภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ รวมทัง้ให้
นิสติไดพ้บกบัอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การทําปรญิญานิพนธ์ และขอ้กําหนด
ต่างๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติ 

ในปีการศกึษา 2559 นิสติใหม่หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาฟิสกิสไ์ดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงเช้า เพื่อรบัฟงัการชี้แจ้งข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ และการสอบ
ภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ  และในช่วงบ่ายไดเ้ขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา ซึ่งในปีการศกึษา 2559 น้ี อ.
ดร.นพมณี ศุภนาม ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษานิสติในระดบับณัฑิตศึกษา ปรญิญาโท สาขาวชิา
ฟิสกิส ์[M.Sc.Phys_59_3.1_9] เพื่อใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การทําปรญิญานิพนธ ์และขอ้กําหนด
ต่างๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติ 

2. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรแีละคะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรก
เขา้ จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบสมัภาษณ์ 

ในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดม้กีารรว่มกนั
พจิารณาผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรแีละคะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรกเขา้ ผ่านทางการสอบสมัภาษณ์ 
ซึง่นิสติทีเ่ขา้ศกึษาในภาคการศกึษาที ่1 จํานวน 6 คน  [M.Sc.Phys_59_3.1_2] โดยทัง้หมดเป็นนิสติเก่าของ
ภาควชิาฟิสกิส ์มศว ซึง่อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรูข้อ้มลูและพฤตกิรรมของนิสติเป็นอยา่งด ีพบว่านิสติมผีลการ
เรยีนในรายวชิาพืน้ฐานในระดบัพอใชถ้งึระดบัด ีมแีนวโน้มที่จะเรยีนในหลกัสูตรและผ่านตามแผนการเรยีนที่
กําหนดได้จํานวน 3 คน ส่วนนิสติอกีสามคนนัน้ได้พจิารณาให้เขา้ศึกษาแบบทดลองเรยีน แต่นิสติทุกคนมี
ปญัหาเรื่องภาษาองักฤษ จงึได้กําชบัให้นิสติพฒันาภาษาองักฤษและเข้าอบรมภาษาองักฤษตามที่บณัฑิต
วทิยาลยัจดัใหเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาองักฤษของนิสติ 
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แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาํหรบันิสิตหลกัสตูรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาฟิสิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดด้าํเนินการในเรื่องของการ
รบันิสติ สรปุในภาพรวมไดด้งัน้ี 

มีระบบและกลไก : สําหรบัระบบและกลไกในการรบันิสติใหม่นัน้ ผู้รบัผดิชอบโดยตรงคอืบณัฑิต
วทิยาลยัซึง่เป็นผูค้วบคุมและดแูลในการประกาศเปิดรบัสมคัรนิสติใหม ่

การนําระบบและกลไกไปปฏิบติั/ดาํเนินการ : หลกัสตูรมกีารนําเอาระบบและกลไกมาปฏบิตัริว่มกบั
ทางบณัฑติวทิยาลยั โดยการมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกําหนดเกณฑค์ุณสมบตัขิองผูส้มคัรและแจง้ใหบ้ณัฑติ
วทิยาลยัทราบ นอกจากน้ียงัมกีารส่งตวัแทนอาจารยใ์นหลกัสตูรใหท้ําหน้าทีผู่ป้ระสานงานการรบัสมคัร โดยมี
หน้าทีใ่หข้อ้มลูรายละเอยีดของหลกัสตูรต่อผูท้ีส่นใจสมคัรเขา้เป็นนิสติในหลกัสตูร อกีทัง้ยงัส่งตวัแทนอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรไปร่วมในการสอบสมัภาษณ์และการพิจารณาผลการสอบภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐานดา้นต่างๆ ทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

การประเมินกระบวนการ : หลงัการสอบสมัภาษณ์ ทางหลกัสตูรไดนํ้าเอาขอ้มลูดา้นต่างๆ จากการ
สอบสมัภาษณ์เพื่อรบันิสติใหม่ เข้ามาพิจารณาเพื่อประเมนิกระบวนการในการรบัสมคัรนิสติ ผ่านทางการ
ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสูตร เพื่อวเิคราะห์ข้อดีขอ้ด้อยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการรบันิสติใหม่ของ
หลกัสตูร 

เข้ารับคําแนะนําและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านภาษาอังกฤษ 

ถ้าขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น หรือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาท่ีจําเป็น 

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
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การปรบัปรงุพฒันากระบวนการ : จากขอ้มลูทีไ่ดนํ้ามาพจิารณาในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ไดม้กีารนําไปสู่การปรบัปรุงและการกําหนดเกณฑต่์างๆ ในดา้นการรบันิสติ เช่น การจดักจิกรรมเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร การนําขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ฉบบัปรบัปรุงทีจ่ะ
เริม่ใชใ้นปีการศกึษา 2560 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_3.1_1 แผนการรบันิสติของหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ทีป่รากฎอยูใ่นเล่ม มคอ.2 
M.Sc.Phys_59_3.1_2 รายชื่อนิสติหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ทีเ่ขา้เรยีนในปีการศกึษา 2559 
M.Sc.Phys_59_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่3/2559 
M.Sc.Phys_59_3.1_4 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปี

การศกึษา 2559 
M.Sc.Phys_59_3.1_5 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยผ์ูส้อบสมัภาษณ์ หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์
M.Sc.Phys_59_3.1_6 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่3/2559 
M.Sc.Phys_59_3.1_7 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่1/2560 
M.Sc.Phys_59_3.1_8 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่2559 ระดบับณัฑติศกึษา 
M.Sc.Phys_59_3.1_9 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษานิสติระดบับณัฑติศกึษา ปรญิญาโท สาขาวชิาฟิสกิส ์
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 1. อาจารยท์ีป่รกึษานิสติทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ชีแ้จงแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา ขัน้ตอนและ
กรอบระยะเวลาในการทาํปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา ฯลฯ และให้
ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูการทาํวจิยัของนิสติ เพือ่ใหนิ้สติพจิารณากรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 
 ในปีการศกึษา 2559 อาจารยท์ีป่รกึษานิสติไดพ้บนิสติแรกเขา้ชัน้ปีที ่1 ผา่นทางโครงการปฐมนิเทศนิสติ
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา [M.Sc.Phys_59_3.2_1] จดัโดยบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากน้ีนิสิตทุกชัน้ปีสามารถ
ปรกึษาหารอืขอ้สงสยัต่างๆ กบัอาจารยท์ีป่รกึษานิสติประจาํชัน้ปีไดอ้ยา่งอสิระ 
 
 2. หลกัสตูรใหนิ้สติเลอืกหวัขอ้ในการทําปรญิญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ โดยส่งรายชื่ออาจารย์
ทีป่รกึษาเสนอต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาคุณสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาตามขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 และดําเนินการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ตาม
ขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติจาํนวน 3 คน คอื นายกติตภิณ สขุกูล นางสาวอรนภา เกลาฉีด และ นาย
ณฐัพล โชตศิรศุีภรตัน์ ไดแ้จง้ความจาํนงขอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์[M.Sc.Phys_59_3.2_2] 
 
 3. นิสติเสนอสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณาและแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึง่ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอื
อาจมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกเขา้รว่มพจิารณาดว้ยกไ็ด ้
  ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิต 1 คน สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ได้แก่ น.ส.ชญานันท์ กาลปลูก 
[M.Sc.Phys_59_3.2_3] 
 
 4. กรณีที่นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ แต่ยงัไม่สําเรจ็การศึกษา จําเป็นต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการทําปรญิญานิพนธ์ จนกว่านิสติจะขอจบการศกึษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554  ซึง่ในการรายงานความกา้วหน้าจะตอ้งไดผ้า่นความคดิเหน็ของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และประธานหลกัสตูร ก่อนเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ
   ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตจํานวน 4 คน ที่ผ่านการเสนอสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์และต้อง
รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ ได้แก่ นายธิติกร ชัยชนะวงศ ์
น.ส.ชญานนัท ์กาลปลกู นายปราชญก์ติต ิหมายเจรญิ และนายอานนท ์ไกลป๊อก  [M.Sc.Phys_59_3.2_4] 
 
 5. ขณะนิสิตดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
คาํปรกึษาเพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 
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  ในปีการศกึษา 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดท้าํการตดิตาม และสาํรวจจาํนวนนิสติทีม่อียูใ่น
หลกัสตูร รวมทัง้มกีารสาํรวจถงึความกา้วหน้าในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ความกา้วหน้าใน
การทาํปรญิญานิพนธ ์และปญัหาทีเ่กดิขึน้กบันิสติ [M.Sc.Phys_59_3.2_3] 
 
 6. เมือ่นิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามขอ้
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และในการสอบปากเปล่า จะมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มพจิารณา 
  ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติจํานวน 1 คน ได้แก่ นายนท ศานติคตีา ที่มคีวามประสงค์จะสอบปาก
เปล่าปรญิญานิพนธ ์และไดส้อบผา่นปรญิญานิพนธเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ [M.Sc.Phys_59_3.2_5] 
 

แผนผงัแสดงระบบการควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชี้แจงแนวทางการเรียนและการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา  

เลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ 

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา

และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา 

ส่งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคณุสมบติัอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษา 

ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีติดตาม
ความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิต 
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- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติไดเ้ลง็เหน็ถงึความจําเป็นในการพฒันาศกัยภาพของนิสติใหเ้ป็นไป
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในกลุ่มวชิาหลกัในปีการศกึษา 2559 จงึไดป้ระชาสมัพนัธใ์หนิ้สติเขา้รว่ม
โครงการต่างๆ ทีจ่ดัโดยหน่วยวจิยั THEPA ภาควชิาฟิสกิส ์โดยมกีจิกรรม THEPA TALK จาํนวน 4 ครัง้ และ
โครงการอบรมฟิสกิส์อนุภาคพื้นฐาน โดยความร่วมมอืกบั สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
[M.Sc.Phys_59_3.2_6]  
 นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใหนิ้สติในหลกัสตูรไดม้โีอกาสเรยีนกบัอาจารยช์าวต่างชาตทิีม่ปีระสบการณ์สงู คอื 
Prof.Julien Poulter ซึ่งเคยสอนอยู่ที่มหาวทิยาลยัมหดิล และปจัจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์พเิศษให้กบั
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มศว โดยมุง่หวงัใหนิ้สติเพิม่พนูประสบการณ์ดา้นภาษาองักฤษ และตระหนกั
ถงึความสาํคญัของภาษาองักฤษ เพือ่ใชใ้นการสือ่สารอกีดว้ย [M.Sc.Phys_59_3.2_7] 
 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดด้าํเนินการในเรื่องของการ
สง่เสรมิและพฒันานิสติ สรปุในภาพรวมไดด้งัน้ี 

มีระบบและกลไก : ในเบือ้งตน้สาํหรบัระบบและกลไกในการส่งเสรมิและพฒันานิสติใหม่ หลกัสตูรได้
สง่รายชื่ออาจารยใ์นหลกัสตูรใหท้างบณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาของนิสติ และไดม้สีว่นรวมใน
การชี้แจงขอ้กําหนด เกณฑ์ต่างๆ ให้นิสติทราบผ่านทางการจดัปฐมนิเทศนิสติใหม่ของทางบณัฑติวทิยาลยั 
นิสติใหม่ที่ยงัไม่มอีาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์สามารถปรกึษาปญัหาหรอืขอ้สงสยัต่างๆ ได้โดยตรงกบั
อาจารยท์ีป่รกึษา สาํหรบันิสติทีพ่รอ้มจะทาํปรญิญานิพนธ ์ทางบณัฑติวทิยาลยัมรีะบบและกลไกในการแต่งตัง้
อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ รวมถงึการแต่งตัง้คณะ
กรรมเพือ่สอบปรญิญานิพนธ ์

การนําระบบและกลไกไปปฏิบติั/ดาํเนินการ : หลกัสตูรมกีารนําเอาระบบและกลไกมาปฏบิตัริว่มกบั
ทางบัณฑิตวิทยาลยัผ่านทางการดําเนินการตามระเบียบข้อบังคบัของทางบัณฑิตวิทยาลยัในการแต่งตัง้
อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ รวมถงึการแต่งตัง้คณะ
กรรมเพื่อสอบปรญิญานิพนธ์ ซึ่งนํามาพจิารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสูตร นอกจากน้ีหลกัสูตรยงั
ส่งเสรมิและพฒันานิสติผ่านทางการจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนใหแ้ก่นิสติ เช่น การใหนิ้สติพฒันาดา้น
การสื่อสารภาษาองักฤษผ่านทางการเรยีนกบั Prof.Julien Poulter และการร่วมกบัหน่วยวจิยั THEPA ในการ
สง่เสรมิใหนิ้สติเขา้ฟงั THEPA TALK เป็นตน้ 

การประเมินกระบวนการ : หลกัสูตรไดนํ้าเอาขอ้มูลดา้นต่างๆ เช่นความสามารถของนิสติทางดา้น
ภาษาองักฤษและทางดา้นวชิาการจากขอ้มลูการเรยีนของนิสติ มาวเิคราะหผ์า่นทางการประชุมอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร เพื่อนํามาประเมนิและวเิคราะหถ์งึการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิการสง่เสรมิและพฒันานิสติให้
ดยีิง่ขึน้ 

การปรบัปรงุพฒันากระบวนการ : จากขอ้มลูทีไ่ดนํ้ามาพจิารณาในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ไดม้กีารนําไปสูก่ารปรบัปรุงในดา้นต่างๆ เช่น การสง่เสรมิใหนิ้สติพฒันาตนเองดา้นวชิาการโดยการเป็นผูช้่วย
สอนใหก้บันิสติปรญิญาตร ีหรอืการจดัหอ้งทาํกจิกรรมรว่มกนัของนิสติ โดยหน่วยวจิยั THEPA เป็นตน้ 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_3.2_1 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่2559 ระดบับณัฑติศกึษา 
M.Sc.Phys _59_3.2_2 เอกสารคาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
M.Sc.Phys _59_3.2_3 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่2/2560 
M.Sc.Phys _59_3.2_4 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่8/2560 
M.Sc.Phys _59_3.2_5 รายชื่อผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2559 
M.Sc.Phys _59_3.2_6 โครงการ THEPA TALK ครัง้ที ่1-4 และโครงการอบรมฟิสกิสอ์นุภาคพืน้ฐาน 
M.Sc.Phys _59_3.2_7 รายวชิาที ่Prof.Julien Poulter สอนในปีการศกึษา 2559 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
ปี

การศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จาํนวนรบัเข้า 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 
ตามหลกัสตูร 

จาํนวนท่ีลาออก
และคดัช่ือออก
สะสมจนถึงส้ินปี

การศึกษา 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2555 6 2 - - 1 2 
ปี 2556 0  - - - - 
ปี 2557 5   - - 1 
ปี 2558 4    - - 
ปี 2559 6     3 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  [M.Sc.Phys_59_3.3_1] 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

  
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํนวนนิสิตแรกเข้า 
 นิสติแรกเขา้ของหลกัสตูรมจีาํนวนน้อย แนวทางแกไ้ขตอ้งเพิม่การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหม้ากยิง่ขึน้ 

 การลาออกของนิสิตในหลกัสตูร 

 นิสติบางส่วนลาออกระหว่างเรยีน เน่ืองจากมผีลการเรยีนที่ไม่ด ีแนวทางแก้ไขต้องมรีะบบช่วยเหลอื
ทางวชิาการแก่นิสติทีม่ปีญัหาในการเรยีน  
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

 นิสติใชเ้วลาเรยีนเกนิกวา่ทีแ่ผนกาํหนดไว ้
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2559  เทา่กบั ไมม่ ี
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เทา่กบั ไมม่ ี
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เทา่กบั ไมม่ ี
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิสใ์หนิ้สติประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบั
หลกัสตูร โดยไมม่ผีูป้ระเมนิ  

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
นิสติไดร้อ้งเรยีนผา่นทางอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
ในหลายประเดน็ ไดแ้ก่ 

 นิสติมคีวามประสงคจ์ะทาํหน้าทีเ่ป็นผูช้ว่ย
สอน 

 ตอ้งการระบบอนิเตอรเ์น็ทไรส้ายทีม่ี
เสถยีรภาพ 

ทีป่ระชุมอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไดนํ้าเอาขอ้
รอ้งเรยีนของนิสติมาพจิารณาและหาแนวทางในการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีน ในปีการศกึษา 2559 น้ี หลกัสตูร
จงึไดข้อจดัสรรงบประมาณสว่นหน่ึงจากภาควชิา
ฟิสกิสเ์พือ่ใชใ้นการจา้งใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา
เป็นผูช้ว่ยสอน ทาํหน้าน้ีทบทวน เฉลยการบา้นใน
รายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูร วท.บ. และ กศ.บ. 
สาขาวชิาฟิสกิส ์นอกจากน้ียงัรว่มมอืกบัหน่วยวจิยั  
THEPA ในการปรบัปรงุหอ้งเพือ่ใหเ้ป็นทีท่าํงานของ
นิสติในหลกัสตูรทีส่นใจในงานวจิยัของหน่วยวจิยั 
THEPA รวมไปถงึไดจ้ดังบประมาณจากหน่วยวจิยั 
THEPA เพือ่จดัซือ้ router (ชื่อ : THEPA_hq) เพือ่
กระจายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ทแบบไรส้ายภายในหอ้ง
วจิยั THEPA รวมถงึบรเิวณใกลเ้คยีง ณ หอ้ง 10-
408 อกีดว้ย 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_3.3_1 ขอ้มลูนิสติคงอยูใ่นแต่ละปีการศกึษา 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มกีารวางแผนระยะยาว ดา้นอตัรากาํลงัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร รวมถงึมกีารรบัอาจารยใ์หมท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความ
เชีย่วชาญรวมทัง้ มกีารพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่อียูเ่ดมิอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหห้ลกัสตูรมคีวามเขม้แขง็ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในหลกัสตูรสามารถสง่เสรมิการทาํงานตามความชาํนาญของแต่ละคน ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมถงึมกีารพจิารณาการแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามรอบ การปรบัปรงุหลกัสตูรตาม 
มคอ.2 [M.Sc.Phys_59_4.1_1] 

 
- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมวีฒุกิารศกึษา ตําแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ในจาํนวนทีไ่มต่ํ่ากวา่
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่าํหนดโดย สกอ โดยมหาวทิยาลยัมกีารจดัสรร หรอืจดัหางบประมาณในการ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม้คีุณวฒุ ิตําแหน่งทางวชิาการตามเป้าหมายทีก่าํหนด รวมภงึมรีะบบและ
กลไกบรหิารกาํลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถรกัษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทีม่ศีกัยภาพใหค้งอยูก่บัสถาบนั 
นอกจากน้ี ภาควชิาฟิสกิสแ์ละหลกัสตูรไดม้กีารรว่มพจิารณาคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ มกีารสง่เสรมิทุนวจิยัและการเผยแพรง่านวจิยัทัง้ในระดบัภาควชิา คณะ และ
มหาวทิยาลยั อกีทัง้ภาควชิาไดม้กีารวางแผนทดแทนอตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร แต่ละทา่น รวมไป
ถงึอาจารยท์ีก่าํลงัจะเกษยีณอายรุาชการ [M.Sc.Phys_59_4.1_2, M.Sc.Phys_59_4.1_3] 

 
- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัใหโ้อกาสอาจารยท์ุกคนไดพ้ฒันาตนเองใหม้คีุณภาพมาตรฐานทางวชิาชพีอยา่งต่อ เน่ือง 
โดยมกีารจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานและมี
ศกัยภาพทีส่งูขึน้เพือ่สง่ผลต่อคุณภาพของบณัฑติรวมถงึสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรพฒันาตนเองในการ
สรา้งผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง โดยบณัฑติวทิยาลยั และภาควชิาไดม้กีารจดัโครงการเสรมิสรา้ง
บรรยากาศทางวชิาการระหวา่งอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้ในและระหวา่งหลกัสตูรเพือ่พฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรอยา่งสมํ่าเสมอ และมกีารประเมนิผล การดาํเนินโครงการเพือ่พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในทุก
โครงการซึง่มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั ดถีงึดมีากในทุกโครงการ รวมถงึมกีารนําผลการประเมนิและ
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวน การในการ สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรนอกจากน้ีอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ไดม้กีารพฒันาตนเองโดยการขอทุนวจิยัจากทางคณะวทิยาศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทุนจดัตัง้หน่วยวจิยัฟิสกิสท์ฤษฎพีลงังานสงูและฟิสกิสด์าราศาสตร ์ทุนวจิยัเกีย่วกบั
อนุภาคฮกิสโ์บซอน  [M.Sc.Phys_59_4.1_4] 
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- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม 
1 ผศ.สพุจน์  มุศริ ิ การบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 
2 อ.เขม้  พุม่สะอาด การบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 
3 ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั การบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 
4 อ.นพมณ ี ศุภนาม การบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 
5 อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์ การบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ (หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559) 

มอีาจารยใ์หม ่จาํนวน 0 คน 

การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี           

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_4.1_1 เล่มหลกัสตูร (มคอ.2) 

M.Sc.Phys_59_4.1_2 แผนการบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

M.Sc.Phys_59_4.1_3 ขอ้บงัคบับณัฑติวทิยาลยั 

M.Sc.Phys_59_4.1_4 ใบลงชื่อเขา้รบัฟงัการบรรยายฟิสกิสก์บัการพฒันาประเทศ 

 

คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 100 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 2 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 40 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 100 ขึน้ไป 2.5 คะแนน 
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ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอื
เผยแพร ่

3 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 60 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ลาํดบั 

 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผศ.สพุจน์  มุศริ ิ ไมม่ผีลงานตพีมิพใ์นปี 2559  
2 อ.เขม้  พุม่สะอาด ไมม่ผีลงานตพีมิพใ์นปี 2559  
3 ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั ไมม่ผีลงานตพีมิพใ์นปี 2559  
4 อ.นพมณ ี ศุภนาม ไมม่ผีลงานตพีมิพใ์นปี 2559  
5 อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์ 1. Bishara, F., Brod, J., Uttayarat, P. and Zupan, J. 

2016. "Nonstandard Yukawa Couplings and Higgs 
Portal Dark Matter 
." Journal of High Energy Physics, 2016 (01) 010. 
[M.Sc.Phys_59_4.2.3_1]   
2. Grinstein, B., Murphy, C. W., and Uttayarat, P. 
2016 “One-loop corrections to the perturbative 
unitarity bounds in the CP-conserving two-Higgs 
doublet model with a softly broken Z2 symmetry.” 
Journal of High Energy Physics, 2016 (06) 070. 
[M.Sc.Phys_59_4.2.3_2]   
3. Puttharugsa, C., Khemmani, S., Uttayarat, P. and 
Luangtip, W. 2016. “Investigation of the rolling motion 
of a hollow cylinder using a smartphone.” European 
Journal of Physics 37 (2016) 055004. 
[M.Sc.Phys_59_4.2.3_3]   

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 3 
คดิเป็นรอ้ยละ 60 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_4.2.3_1 บทความวจิยัเรือ่ง Bishara, F., Brod, J., Uttayarat, P. and Zupan, J. 

2016. "Nonstandard Yukawa Couplings and Higgs Portal Dark 
Matter." Journal of High Energy Physics, 2015 (01) 010. 

M.Sc.Phys_59_4.2.3_2 บทความวจิยัเรือ่ง Grinstein, B., Murphy, C. W., and Uttayarat, P. 
2016 “One-loop corrections to the perturbative unitarity bounds in 
the CP-conserving two-Higgs doublet model with a softly broken 
Z2 symmetry.” Journal of High Energy Physics, 2016 (06) 070. 

M.Sc.Phys_59_4.2.3_3 บทความวจิยัเรือ่ง Puttharugsa, C., Khemmani, S., Uttayarat, P. 
and Luangtip, W. 2016. “Investigation of the rolling motion of a 
hollow cylinder using a smartphone.” European Journal of Physics 
37 (2016) 055004. 

 

ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)     

ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มาก

ทีส่ดุ 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก
ทีส่ดุ 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_4.3_1 ใบสรปุแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารย์

ผูส้อนในแต่ละรายวชิาในหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติมกีระบวนการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิาในหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ซึง่ในปจัจุบนัภาควชิาฟิสกิส ์ใชห้ลกัสตูรปรบัปรงุปี 
พ.ศ. 2555 (M.Sc.Phys_59_5.1_1) โดยหลกัสตูรมขี ัน้ตอนการออกแบบหลกัสตูรดงัน้ี 
 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจดัทําหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดยการ

สอบถามขอ้มูลจากคณาจารย์ในภาควชิา สํารวจความคดิเหน็ของศษิย์เก่าและสํารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

2. โดยจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อพิจารณารายวชิาในหลกัสูตร คําอธิบาย
รายวชิา รวมทัง้กาํหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) (M.Sc.Phys _59_5.1_2)  

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอหลักสูตรฉบับปรบัปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวามเชีย่วชาญ เขา้รว่มเป็นกรรมการ 

4. เสนอหลกัสตูรปรบัปรงุตามขัน้ตอนในมหาวทิยาลยั เพือ่สง่ใหส้กอ.รบัรองหลกัสตูร 
5. นําหลกัสูตรที่ผ่านการรบัรองจากสกอ.แล้วได้ดําเนินการ และติดตามการจดัการเรยีนการสอน 

(มคอ.3-มคอ.6) 
6. สรปุผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ.7) 
7. นําผลการประเมนิในมคอ.7 มาปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป 
8. มกีารประเมนิความคดิเหน็ของนิสติที่กําลงัจะจบการศกึษาเกี่ยวกบัหลกัสูตร และความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ เพือ่นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรในครัง้ต่อไป 
  เน่ืองจากสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาและพยายามอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ธรรมชาต ิโดยอาศยัระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อทําความเขา้ใจปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ตัง้แต่ระบบทีม่ี
ขนาดเลก็มากๆ เช่น ระบบของอนุภาคมลูฐาน ไปจนกระทัง่ถงึระบบใหญ่อย่างเอกภพ ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็น
อย่างยิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการทัง้ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์หลกัสตูรจงึ
ไดท้าํการออกแบบหลกัสตูรโดยการปพูืน้ฐานวชิาฟิสกิสท์ีม่คีวามสาํคญั ในชัน้ปีที ่1 ดงัน้ี 
 ภาคเรยีนที ่1 ประกอบดว้ยรายวชิาบงัคบั 13 หน่วยกติ ดงัน้ี 
  ฟส 502 คณติศาสตรส์าํหรบันกัฟิสกิส ์
  ฟส 512 กลศาสตรค์ลาสสคิ 
  ฟส 532 ทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า 
  ฟส 601 ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบันกัฟิสกิส ์
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 ภาคเรยีนที ่2 ประกอบดว้ยรายวชิาบงัคบั 7 หน่วยกติ ดงัน้ี 
  ฟส 552 กลศาสตรค์วอนตมั 
  ฟส 621 กลศาสตรส์ถติ ิ
 รวมทัง้มรีายวชิาเลอืกจาํนวน 3 หน่วยกติ ซึง่เป็นวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในการนําไปใชท้าํวจิยัในดา้นทีส่นใจ 
 จากนัน้ในชัน้ปีที ่2 หลกัสูตรตอ้งการใหผู้เ้รยีนเน้นหนักไปในดา้นทีท่ําวจิยั และสามารถนํางานวจิยัของ
ตนไปเผยแพรใ่นการประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตไิด ้หลกัสตูรจงึมวีชิาบงัคบัคอื 
  ฟส 695 สมัมนาสาํหรบันกัฟิสกิส ์
และวชิาเลอืก 3 หน่วยกติ รวมทัง้ ฟส 699 ปรญิญานิพนธ ์อกี 12 หน่วยกติ 
 
- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในศาสตรข์องแต่ละดา้น โดยเปิดโอกาสใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิามกีารสอดแทรกศาสตร์
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ของแต่ละดา้น อกีทัง้สามารถขอเปิดสอนรายวชิา ฟส 696 หวัขอ้พเิศษทางฟิสกิส ์1 และ ฟส 697 
หวัขอ้พเิศษทางฟิสกิส ์2 ซีง่เป็นรายวชิาทีส่ามารถสอนและมุง่เน้นวชิาการรวมถงึเทคนิคต่างๆ ทีท่นัสมยัในการ
ดาํเนินการวจิยัเฉพาะดา้น โดยมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อพจิารณารายวชิาเลอืกทีจ่ะเปิด
สอน  เพื่ อ ให้ มีทัน สมัยต ามความก้ าวห น้ าในศ าสต ร์ส าขานั ้น ๆ  เช่ น  หัวข้อพิ เศษท างฟิ สิก ส ์
[M.Sc.Phys_59_5.1_3] 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_5.1_1 มคอ.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์
M.Sc.Phys_59_5.1_2 รายงานการประชุมจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่4/2554 

เพือ่พจิารณารายวชิาในหลกัสตูร คาํอธบิายรายวชิา รวมทัง้กาํหนดมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

M.Sc.Phys_59_5.1_3 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่3/2559 เพือ่พจิารณารายวชิา
ทีจ่ะเปิดสอนในปีการศกึษา 2559 
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การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

ปญัหาในการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คอืศกัยภาพของนิสติทีร่บัเขา้
มาเป็นนิสติในหลกัสตูร เป็นผลทาํใหใ้นภาคเรยีนที ่1 นิสติไมส่ามารถผา่นตามเกณฑท์ีก่าํหนด และพน้สภาพ
การเป็นนิสติเป็นจาํนวนมาก สว่นนิสติทีค่งอยูใ่นหลกัสตูรไมส่ามารถดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้ลว้เสรจ็
ตามแผนการศกึษาได ้
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิสเ์ป็นหลกัสตูรปรญิญาโท 2 ปี จากปญัหาทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ ทาํใหนิ้สติไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามแผนการศกึษา 

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดก้าํชบักบันิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
ในเรือ่งการรายงานความกา้วหน้า เน่ืองจากบณัฑติวทิยาลยัจดัใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าในทุกภาค
การศกึษาเพือ่ตดิตามผลการดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติ 
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การกาํหนดผูส้อน 
1. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนจดัทาํรายวชิาทีจ่ะเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อกําหนดผู้สอน ตามความเชี่ยวชาญในวชิานัน้ๆ 

[M.Sc.Phys_59_5.2_1] 
3. นําเขา้ทีป่ระชุมภาควชิาเพือ่พจิารณา [M.Sc.Phys_59_5.2_2] 
 

- การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 1. อาจารย์ประจําหลกัสูตรส่งคําอธิบายรายวชิาและแผนที่กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้(curriculum mapping)ใหอ้าจารยผ์ูส้อน เพือ่จดัทาํมคอ.3 
 2. อาจาย์ผู้สอนจดัทํามคอ.3 และส่งให้ประธานหรอืเลขาฯหลกัสูตร ซึ่งจะเป็นผู้กํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจดัทําแผนการเรยีนรู ้ภายใต้กลไกของคณะฯ ซึ่งมกีารกําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนต้องส่ง มคอ.3/
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษาอยา่งน้อย 30 วนั 
 3. ผูส้อนนํากรอกขอ้มลู มคอ.3 ผา่นระบบ www.tqf.swu.ac.th เผยแพรใ่หก้บันิสติ 
 4. นิสติทาํการประเมนิอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาผา่นระบบ supreme ของมหาวทิยาลยั  
 5. อาจารยผ์ูส้อนรายงานผลการประเมนิใน มคอ.5 ผา่นระบบ www.tqf.swu.ac.th เพือ่ปรบัปรุงการเรยีน
การสอนในภาคการศกึษาถดัไป 
 6. ประธานหลักสูตรตรวจสอบการส่งข้อมูล  มคอ .3 และมคอ .5 ในระบบ  www.tqf.swu.ac.th 
[M.Sc.Phys_59_5.2_3] 

 
- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร ์
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ให้ความสําคญักับหวัข้อปรญิญานิพนธ์ในระดบั
บณัฑติศกึษา ซึง่ตอ้งเป็นหวัขอ้ทีม่กีารนําองคค์วามรูใ้นสาขาวชิามาเชื่อมโยงประเดน็ปญัหาทีนิ่สติสนใจ โดยมี
กระบวนการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธผ์า่นการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา ภายใตข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ วา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 [M.Sc.Phys_59_5.2_4] 
 
- การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรวทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ผา่นการประชุม
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาความเหมาะสม ตามกระบวนการต่อไปน้ี 
 1. แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย [M.Sc.Phys_59_5.2_5, 
M.Sc.Phys_59_5.2_6, M.Sc.Phys_59_5.2_7, M.Sc.Phys_59_5.2_8]  
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 2. แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ผ่านที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
[M.Sc.Phys_59_5.2_9] และเสนอต่อคณบดีคณะฯ เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้ 
[M.Sc.Phys_59_5.2_10] 
 
- การช่วยเหลือ กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

ตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง การรายงานความกา้วหน้าการทาํปรญิญานิพนธ ์กาํหนดใหนิ้สติ
ตอ้งสง่รายงานความกา้วหน้าในการทาํปรญิญานิพนธเ์สนอต่อบณัฑติวทิยาลยั ทกุภาคการศกึษาจนกวา่จะจบ
การศกึษา (เริม่ตัง้แต่ภาคการศกึษาทีไ่ดเ้สนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ)์ โดยในปีการศกึษา 2559 มนิีสติทีจ่ะตอ้ง
รายงานความกา้วหน้าจาํนวน  4  คนคอื 

1. นายธติกิร เจรญิชยัชนะวงศ ์ไดด้าํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ปแลว้ประมาณ 90% โดยอยูใ่น
ขัน้ตอนการเขยีนเล่มปรญิญานิพนธ ์ซึง่คาดวา่จะสามารถจบการศกึษาไดใ้นปีการศกึษา 1/2560 

 2. นางสาวชญานนัท ์กาลปลกู ไดด้าํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ปแลว้ประมาณ 80% โดยขณะน้ีกาํลงั
อยูใ่นขัน้ตอนการเตรยีมฟิลม์บางของไทเทเนียมไดออกไซดบ์นกระจกนําไฟฟ้า ซึง่คาดวา่จะสามารถจบ
การศกึษาได ้ในปีการศกีษา 1/2560 

 3. นายอานนท ์ไกรป๊อก ดาํเนินการศกึษาผลของตวัประสานต่อการขึน้รปูแบบเทปคาสติง้และขัน้ต่อไป
จาํทาํการวเิคราะหส์มบตัขิองวสัดุไพอโิซอเิลก็ทรกิ  ซึง่คาดวา่จะสามารถจบการศกึษาได ้ในปีการศกีษา 
3/2559 

 4. นายปราชญก์ติต ิหมายเจรญิ ไดด้าํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ปแลว้ประมาณ 90 % โดยขณะน้ี
กาํลงัอยูใ่นขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการคาํนวณเชงิการประมาณและการคาํนวณเชงิตวัเลขโดยใช้
สมการแบบอนิทเิกรต เพือ่ใหไ้ดส้มการอุณหภมูวิกิฤตแิละสมัประสทิธิไ์อโซโทป ซึง่คาดวา่จะสามารถจบ
การศกึษาได ้ในปีการศกีษา 1/2560 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_5.2_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่3/2559 เพือ่พจิารณารายวชิาที่

เปิดสอน และผูส้อน ในปีการศกึษา 2559 
M.Sc.Phys_59_5.2_2 รายงานการประชุมภาควชิา ครัง้ที ่7/2559 เพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอน และ

ผูส้อน ในปีการศกึษา 2559 
M.Sc.Phys_59_5.2_3 หน้าเวบ็ไซต ์www.tqf.swu.ac.th  ตรวจสอบการสง่มคอ.3 และ มคอ.5 
M.Sc.Phys_59_5.2_4 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2559 
M.Sc.Phys_59_5.2_5 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่4/2559 วาระเพือ่พจิารณา
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แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ของนายกติตภิณ สขุกลู 
M.Sc.Phys_59_5.2_6 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560 วาระเพือ่พจิารณา

แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ของนางสาวอรนภา เกลาฉดี 
M.Sc.Phys_59_5.2_7 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ของนายกติตภิณ สขุกลู 
M.Sc.Phys_59_5.2_8 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ของนางสาวอรนภา เกลาฉีด 
M.Sc.Phus_59_5.2_9 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่4/2559 เพือ่พจิารณาแต่งตัง้

กรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนางสาวชญานนัท ์กาลปลกู 
M.Sc.Phys_59_5.2_10 คาํสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนางสาวชญานนัท ์กาลปลกู 

 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 1. หลกัสตูรมกีระบวนการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาตามที่
กาํหนดไวใ้น มคอ.2  
 2. อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้ําหนดวธิกีารประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิใน มคอ.3โดยประกอบดว้ย
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ข้อสอบอัตนัย งานที่ได้รบั
มอบหมาย การสงัเกตพฤตกิรรมนิสติ การนําเสนอผลงาน เป็นตน้  
 3. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตัดสนิผลการเรยีนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเสนอต่ออาจารย์ประจํา
หลกัสตูรและคณะฯ [M.Sc.Phys_59_5.3_1, M.Sc.Phys_59_5.3_2] 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารประชมุเพือ่ตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ โดยสรปุแบบประเมนิ
การทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูผ้า่นการประชุมภาควชิา และทีป่ระชุมของคณะ
วทิยาศาสตร ์เพือ่พจิารณาผลการเรยีน [M.Sc.Phys_59_5.3_3, M.Sc.Phys_59_5.3_4] 
 2. อาจารยผ์ูส้อนนําผลการเรยีนเสนอต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณา 
 3. เสนอผลการเรยีนต่อทีป่ระชุมภาค และคณะฯ[M.Sc.Phys_59_5.3_3, M.Sc.Phys_59_5.3_4] 
- การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศกึษา [M.Sc.Phys_59_5.3_5] 
 2. ประธานหลักสูตรเป็นผู้กํากับ ติดตามให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 ภายในเวลาที่กําหนดผ่านระบบ 
www.tqf.swu.ac.th 
 3. นํารายงานผลการดาํเนินการของแต่ละรายวชิามาจดัทาํ มคอ.7 [M.Sc.Phys_59_5.3_6] 
 4.มกีารประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณา มคอ.7 ของหลกัสตูร   [M.Sc.Phys_59_5.3_7]  
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- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
เมื่อนิสติดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์เป็นที่เรยีบรอ้ย ให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่า

เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ผา่นทีป่ระชุมประธานบรหิารหลกัสตูรและเสนอต่อคณบดคีณะฯ และแต่งตัง้โดยคณบดี
บณัฑติวทิยาลยั [M.Sc.Phys_59_5.3_8, M.Sc.Phys_59_5.3_9] 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560 เรือ่ง พจิารณาผลการ

เรยีน ภาคเรยีนที ่1/2559 
M.Sc.Phys_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่5/2560 เรือ่ง พจิารณาผลการ

เรยีน ภาคเรยีนที ่2/2559 
M.Sc.Phys_59_5.3_3 รายงานการประชุมภาค ครัง้ที ่13/2559 เรือ่ง พจิารณาผลการเรยีน ภาคเรยีนที ่

1/2559 
M.Sc.Phys_59_5.3_4 รายงานการประชุมภาคเรือ่ง 5/2560  พจิารณาผลการเรยีน ภาคเรยีนที ่2/2559 
M.Sc.Phys_59_5.3_5 ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งมาตรการควบคุมภายในการจดัทาํ มคอ.3-7 
M.Sc.Phys_59_5.3_6 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่6/2560 เรือ่งการแบ่งหน้าทีใ่น

การทาํSAR และมคอ.7 
M.Sc.Phys_59_5.3_7 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่8/2560 เรือ่ง พจิารณา SAR 

และ มคอ.7 
M.Sc.Phys_59_5.3_8 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรครัง้ที ่ 7/2560 เพือ่พจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ของ นายอานนท ์ไกรป๊อก 
M.Sc.Phys_59_5.3_9 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปลา่วทิยานิพนธ ์ของ นายอานนท ์ไกรป๊อก 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง รอ้ยละของผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
ดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่ม
ในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่น
รว่มในการประชุมจาํนวน 10 ครัง้ในปีการศกึษา 
2559 เพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดาํเนินงาน 

รายงานการประชุม
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
จาํนวน 10 ครัง้ 
[M.Sc.Phys_59_5.4_1] 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตาม
แบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์
ไดร้บัการรบัทราบจาก สกอ. เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 
2555 โดยมรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

มคอ.2 หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาฟิสกส ์
[M.Sc.Phys_59_5.4_2] 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศกึษา ใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ 

มคอ.3/ มคอ.4  ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 11 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 4 วชิา ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 4 วชิา 

มคอ.3 1/2559 PY502, 
PY506, PY512, PY532, 
PY601, PY613, PY628, 
PY663, PY695, PY699, 
ENM600 
มคอ.3 2/2559 PY552, 
PY615, PY621, PY696 
[M.Sc.Phys_59_5.4_3] 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 11 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 4 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2559 ครบทุกรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 4 วชิา 

มคอ.51/2559 PY502, 
PY506, PY512, PY532, 
PY601, PY613, PY628, 
PY663, PY695, PY699, 
ENM600 
มคอ.5 2/2559 PY552, 
PY615, PY621, PY696 
[M.Sc.Phys_59_5.4_4] 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิน้สดุปีการศกึษา 2559 

มคอ.7  
[M.Sc.Phys_59_5.4_5] 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดม้กีารทวนสอบ
ผลการเรยีนรูข้องนิสติ ในรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปี
การศกึษา 2559 ผา่นทีป่ระชุมอาจารยป์ระจาํ

รายงานการประชุม
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
วาระเพือ่พจิารณาผลการ
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

หลกัสตูร เรือ่ง เพือ่พจิารณาผลการเรยีนของนิสติ 
โดยมกีารใหอ้าจารยผ์ูส้อนเสนอผลการเรยีนรูต้าม
มาตรฐานการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น และใหอ้าจารย์
ผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามขอ้สงสยั หรอืความ
ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้  

เรยีนของนิสติ 
[M.Sc.Phys_59_5.4_6] 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื
การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล
การประเมนิการดาํเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

หลกัสตูรไดม้กีารแจง้ใหอ้าจารยผ์ูร้ายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษา 2559 ระบุปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนหรอืการประเมนิผล
การเรยีนรูใ้นมคอ.3  

มคอ.3 รายวชิาทีม่กีาร
ปรบัปรงุการสอน 
[M.Sc.Phys_59_5.4_7] 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บั
การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

ในปีการศกึษา  2559 ไมม่อีาจารยใ์หมใ่นหลกัสตูร  

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บั
การพฒันาทางวชิาการ 

เอกสารเขา้รว่มโครงการ
พฒันาทางวชิาการ 
[M.Sc.Phys_59_5.4_8] 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดร้บัการ
พฒันาวชิาการและ/หรอืวชิาชพี จาํนวน 9 คน จาก 
9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

รายงานสรปุการพฒันา
ทางวชิาการและ/หรอื
วชิาชพีของบุคลากรสาย
สนบัสนุนการเรยีนการ
สอน 
[M.Sc.Phys_59_5.4_9] 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย ทีม่ต่ีอ
หลกัสตูร มคีา่ 4.90 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผลการประเมนิความพอใจ
คณุภาพของหลกัสตูร
สาํหรบันิสติชัน้ปีสดุทา้ย 
[M.Sc.Phys_59_5.4_10] 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไมม่ผีลประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ เน่ืองจากบณัฑติยงั
ไมม่งีานทาํ 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 10  
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 10  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์มีการดาํเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุ
ไว้มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควชิามกีารประชุมเพื่อแจง้เรื่องงบประมาณ และการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมใน
การพฒันาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติในภาควชิา ทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา โดย
มกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผา่นทางเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(TQF)  มกีารประสานและรว่มมอืในการผลติบณัฑติโดยการจดัหาและประสานงานเพื่อจดัซือ้ครภุณัฑเ์พื่อใชใ้น
การเรยีนและการวจิยั [M.Sc.Phys_59_6.1_1, M.Sc.Phys_59_6.1_2] 

 
- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 ในปีการศกึษา 2559 ภาควชิาได้จดัสรรสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรยีนการสอน มหีอ้งเรยีนและหอ้งวจิยัทีนิ่สติสามารถทดลองหรอืวจิยัไดอ้ยา่งสะดวก อกีทัง้สามารถใชเ้ครือ่งมอื
วจิยัไดต้ามความสนใจโดยปฏบิตัติามระเบยีนการใชเ้ครื่องมอืนัน้ๆของภาควชิา  ในปีการศกึษา 2559 ภาควชิา
ได้รบัจดัสรรครุภณัฑ์ได้แก่ เครื่องเคลือบผิวแบบป ัน่เหวี่ยง โต๊ะทดลองทศันศาสตร์ และเครื่องขดัตวัอย่าง
ชิน้งาน [M.Sc.Phys_59_6.1_2] 
 นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัยงัมหีนังสอืและฐานขอ้มูลที่ทนัสมยัและเพยีงพอสําหรบัการ
ค้นคว้าของนิสิต แม้ในบางครัง้ฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเอกสารที่ต้องการ นิสิตสามารถติดต่อผ่าน
หอสมดุกลางเพือ่ขอใชฐ้านขอ้มลูของมหาวทิยาลยัอื่นได ้

 
- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 ภาควชิามกีารสํารวจจากการประเมนิความพงึพอใจของนิสติในระดบับณัฑติศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนุนการเรยีนรู ้และมกีารแจง้ในที่ประชุมถงึงบประมาณต่างๆ เช่น ในปีการศกึษา 2559 ชมรมศษิยเ์ก่า
คณะวทิยาศาสตรไ์ดม้กีารบรจิาคเงนิใหก้บัภาควชิาต่างๆ โดยภาควชิาฟิสกิสนํ์างบประมาณน้ีไปจดัซื้อเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ จาํนวน 2 เครือ่ง 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Phys_59_6.1_1 รายงานการประชุมภาควชิา ครัง้ที ่6/2559 และ 9/2559 วาระแจง้เพือ่ทราบเรือ่ง

ทุนของกจิการนิสติและการรบัจดัสรรงบประมาณประจาํปี 2560 
M.Sc.Phys_59_6.1_2 ภาพถ่ายสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 5  
แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ี

แล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

จดัโครงการการพฒันาทาง

วชิาการหรอืวชิาชพี สาํหรบั

บุคลากรภาควชิาฟิสกิส ์  

ปีการศกึษา 

2559 

คณาจารย์

ภาควชิาฟิสกิส ์

เสรจ็สิน้โครงการ 

จดัโครงการการพฒันา

ปรบัปรงุ การจดัการเรยีน

การสอน กลยทุธก์ารสอน

หรอืการประเมนิผลการ

เรยีนรู ้  

ปีการศกึษา 

2559 

คณาจารย์

ภาควชิาฟิสกิส ์

เสรจ็สิน้โครงการ 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี      

 ไมม่ ี

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

ไมม่ ี

แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรบัปี 2560 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

ในปีการศกึษา 2560 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดจ้ดัทําแผนปฏบิตักิารเพื่อ

จดัโครงการปรบัปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลา โดยมกีรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบ และคาดว่าและ

แลว้เสรจ็ภายในปีการศกึษา 2560 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผูป้ระเมิน 

1. นิสติมคีวามประทบัใจในอาจารยผ์ูส้อนของหลกัสตูรมาก ทาํใหเ้ลอืกเขา้ศกึษาต่อในสถานทีเ่ดมิ  

และมศีกัยภาพ ความรู ้ความสามารถในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา 

2. คณะหรอืมหาวทิยาลยัควรจดัหางบประมาณสนบัสนุนทีเ่พยีงพอต่อการทาํวจิยั 

3. กรณทีีม่กีารเรยีนการสอนกบัอาจารยต่์างชาต ิหลกัสตูรควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บันิสติหรอื

หาวธิกีารใหนิ้สติมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนมากขึน้ 

4. ควรสง่เสรมิการเขา้ถงึสิง่สนบัสนุนการทาํวจิยั เพือ่ใหนิ้สติสามารถทาํงานวจิยัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ เชน่ การเขา้ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตอยา่งต่อเน่ือง การเขา้ใชเ้ครือ่งมอืวจิยัขัน้สงู ฯลฯ  

 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

1. นิสติแรกเขา้ของหลกัสตูรมจีาํนวนน้อย เน่ืองจากเป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการทาํงานวจิยัในสาขาเฉพาะ

ทางเป็นหลกั  

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการยงัมจีาํนวนน้อย ดงันัน้คณะหรอื

มหาวทิยาลยัควรจดัหางบประมาณสนบัสนุนทีเ่พยีงพอต่อการทาํวจิยั   

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดเ้รง่ทาํการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรมากขึน้ 

โดยเน้นการประชาสมัพนัธใ์หก้บัศษิยเ์ก่าและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน รวมถงึมกีารจดังาน

เสวนาเพือ่ประชาสมัพนัธส์าขาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร เพือ่เป็นทีร่บัรูข้องบุคคลภายนอกใหม้ากยิง่ขึน้ 

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มกีารสนบัสนุนการขอตําแหน่งวชิาการและ

สง่เสรมิใหม้งีานตพีมิพอ์ยา่งสมํ่าเสมอ โดยมกีารเผยแพรแ่หล่งทุนวจิยัจากหน่วยงานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง   

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 38 

สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคณุภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น   

องคป์ระกอบที ่2 5.00 ระดบัดมีาก 1 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ระดบัปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.39 ระดบัด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัด ี 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
3.35 ระดบัด ี 12 ตวับง่ช้ี 
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ผลการประเมิน (สาํหรบัหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น”) 
องคป์ระกอบท่ี 1  การกาํกบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ีกาํหนดโดย สกอ. 
1. จาํนวนอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

ไมน้่อยกวา่ 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กวา่ 1 หลกัสตูรไมไ่ดแ้ละประจาํหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นัน้ 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

2. คุณสมบตัขิอง
อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

คุณวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ หรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อยา่งน้อย 2 คน 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

3. คุณสมบตัขิอง
อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

คุณวฒุไิมต่ํ่ากวา่ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 
หรอืดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั
จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

4. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รง คุณวฒุภิายนอก
สถาบนั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการ
สอน และ 3. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่
ไมใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

5.คุณสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธห์ลกั 
(ก) และอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้
อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก
หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบั
ปรญิญา 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

6. คุณสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม  
(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ภายนอกทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่น
หน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

7. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่
หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น”) 
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบั
ปรญิญา  

8. การตพีมิพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่กีรรมการ
ภายนอกมารว่มกลัน่กรอง(peer review) ซึง่
อยูใ่นรปูแบบเอกสาร หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

9. ภาระงาน
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

10. อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์
และการคน้ควา้
อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

11. การปรบัปรงุ
หลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้าน
ในปีที ่6) หมายเหตุ สาํหรบัหลกัสตูร 5 ปี 
ประกาศใชใ้นปีที ่7 หรอื หลกัสตูร 6 ปี 
ประกาศใชใ้นปีที ่8 

ผา่น ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น” 

ผลการประเมินตวับง่ช้ีท่ี 1.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ผา่น 
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ผลการประเมินรายตวับง่ช้ี  

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต     
ตวับง่ชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

- - - - 

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี (ระดบัปรญิญาตร)ี 

    

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

0.8 1 80 5 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต    
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ     3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      2 2 
องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   
ตวับง่ชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร       4.17 
    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญา
เอก 

 5  5 100 5 

    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

2   5 40 2.5 

     ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  3  5 60 5 
    ประเดน็ที ่4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตวับง่ชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      3 3 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   
ตวับง่ชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน 

    3 3 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิ
ผูเ้รยีน 

      3 3 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

    100 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
ตวับง่ชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้     3 3 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จาํนวน …..  ตวับ่งช้ี) ตวัตัง้ 40.17 
         ตวับ่งช้ี 12 
    คะแนน 3.35 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแน
น 

ผา่น 

จาํนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแน
น 

เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผา่นการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บง่

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - -,5 
(2.1,2.2) 

5.00 ระดบัคุณภาพ ดีมาก 

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

- - 2.67 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

4 3 3, 4.17, 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.39 ระดบัคุณภาพ ดี 

5 4 3 
(5.1) 

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

- 3.5 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ระดบัคุณภาพ ดี 

รวม 12 7 4 1  

ผลการประเมิน 3.02 3.50 5.00 3.35 ระดบัคุณภาพ ดี 
 
  

รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองคป์ระกอบ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
มผีลงานวชิาการตพีมิพใ์นฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ
 

สง่เสรมิใหม้กีารตพีมิพผ์ลงานวชิาการในระดบัสากล  
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ขาดขอ้มลูในการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน/
คุณภาพหลกัสตูร 
 

ควรมรีะบบตดิตามนิสติเก่าแมว้า่จะเป็นการศกึษาต่อเพื่อให้

ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีส่ะทอ้นคุณภาพหลกัสตูร 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
มกีารตพีมิพผ์ลงานวชิาการในฐานขอ้มลูในระดบัชาต ิ
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
- มกีารตพีมิพผ์ลงานวชิาการในฐานขอ้มลูในระดบัชาต ิ
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องคป์ระกอบท่ี 3 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มกีระบวนการรบันิสติทีม่คีณุภาพ 
2. มกีลุ่มงานวจิยัสาํหรบันิสติทีช่ดัเจนและมกีารจดั
โครงการเพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาองคค์วามรูใ้หก้บั
นิสติ 
3. นิสติมคีวามประทบัใจในอาจารยผ์ูส้อนของ

หลกัสตูรมาก ทาํใหเ้ลอืกเขา้ศกึษาต่อในสถานทีเ่ดมิ 

4. นิสติมศีกัยภาพ ความรู ้ความสามารถในการศกึษา
ต่อระดบับณัฑติศกึษา 
 

1. จดัโครงการเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทางวชิาการใหก้บั
นิสติอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. จาํนวนนิสติแรกเขา้ยงัมน้ีอย 

 
 
 
 
 
 
 

1. ควรหาทุนการศกึษาใหน้กัศกึษาเขา้มาเรยีน 
2. ควรสรา้งชือ่เสยีงดา้นงานวจิยัเชงิประยกุตห์รอืที่
เกีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ช ้สามารถนําไปใชเ้ป็น
ประโยชน์ได ้เพือ่ใหค้นมาสนใจเรยีน 
3. คณะหรอืมหาวทิยาลยัควรจดัหางบประมาณ
สนบัสนุนทีเ่พยีงพอต่อการทาํวจิยั 
4. กรณทีีม่กีารเรยีนการสอนกบัอาจารยต่์างชาต ิ
หลกัสตูรควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บันิสติหรอื
หาวธิกีารใหนิ้สติมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนมากขึน้ 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องคป์ระกอบท่ี 4 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมทีีม่วีฒุิ
ปรญิญาเอก และมคีวามเชีย่วชาญที่
หลากหลายในดา้นวชิาการ 
2. ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรทีถู่กอา้งองิมจีาํนวนมาก 

 
 

1. รบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีวามหลากหลาย
ทางดา้นวชิาการเพิม่ขึน้  
2. ผลติและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการใหอ้ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นสากลใหม้ากยิง่ขึน้ 

 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่ตีําแหน่งวชิาการ
ยงัมจีาํนวนน้อย 
2. ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรยงัมจีาํนวนน้อย 

 

1. สง่เสรมิใหข้อตําแหน่งวชิาการในระดบัทีส่งูขึน้ โดย
การปรบัภาระงานดา้นอื่นๆใหม้คีวามเหมาะสม 
2. สง่เสรมิใหม้กีารตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ
ใหม้ากขึน้ 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 5 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มกีารปฏบิตัติามตวับ่งชีค้รบทุกขอ้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 
 

1. ควรมกีารสือ่สารกบัศษิยเ์ก่าทีจ่บการศกึษา 

 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.การปรบัปรงุและพฒันากระบวนการจากการ
ประเมนิดา้นการเรยีนการสอนยงัมน้ีอย 
 

1.จดัทาํแบบสอบถามเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูดา้นการปรบัปรงุ
หลกัสตูรจากนิสติ 
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การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มสีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูจ้าํนวนมาก 
2. มกีารเชื่อมต่อฐานขอ้มลูงานวจิยัในระดบัสากลที่
หลากหลาย 

 
 
 

1. เพิม่จาํนวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ี
ความหลากหลาย 
2. เพิม่การเชื่อมต่อฐานขอ้มลูงานวจิยัในระดบั
สากลใหก้วา้งขึน้ 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการนําผลการประเมนิของนิสติไปวเิคราะห์
และปรบัปรงุ  
2. เพิม่การประเมนิผลสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูจ้าก
บุคลากรในหลกัสตูรและภาควชิา 

 
 
 

1. มรีะบบตดิตามความตอ้งการและความพงึ
พอใจของนิสติและอาจารยใ์นการพฒันาและ
ปรบัปรงุสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้หด้ยีิง่ขึน้ 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมูล 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาฟิสกิสแ์ละ 

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั 
 

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

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

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

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1: ผศ.สพุจน์  มศุริ ิ                                                                 ลายเซน็ 

: ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2: อ.นพมณ ี ศุภนาม                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3: อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4: อ.เขม้  พุม่สะอาด                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5: ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติทีส่อบผา่นแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จาํนวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

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

ENM600 1/2559 - - - - - - - - - - 5 2 - - - 7 2 
PY502 1/2559 - 2 2 1 2 - - - - - - - - - - 7 7 
PY506 1/2559 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY512 1/2559 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - 6 6 
PY532 1/2559 1 1 3 - 2 - - - - - - - - - - 7 7 
PY601 1/2559 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 6 
PY613 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY628 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
PY663 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
PY695 1/2559 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 
PY699 1/2559 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 
PY552 2/2559 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 3 3 
PY615 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
PY621 2/2559 - - 2 - 1 - - - - - - - - - - 3 3 
PY696 2/2559 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 

 
การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ 
เหตท่ีุทาํให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

ENM600 การอา่น (ระดบัปรญิญาโท) 1/2559    
PY502 คณติศาสตรส์าํหรบันกัฟิสกิส ์ 1/2559    
PY506 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
สาํหรบันกัฟิสกิส ์

1/2559    

PY512 กลศาสตรค์ลาสสกิ 1/2559    
PY532 ทฤษฏแีมเ่หลก็ไฟฟ้า 1/2559    
PY601 ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบันกั
ฟิสกิส ์

1/2559    

PY613 ฟิสกิสพ์ืน้ผวิ 1/2559    
PY628 ดาราศาสตรฟิ์สกิส ์ 1/2559    
PY663 สารกึง่ตวันํามติติํ่าและ
เทคโนโลย ี

1/2559    

PY695 สมัมนาสาํหรบันกัฟิสกิส ์ 1/2559    
PY699 ปรญิญานิพนธ ์ 1/2559    
PY552 กลศาสตรค์วอนตมั 2/2559    
PY615 สภาพนํายวดยิง่ 2/2559    
PY621 กลศาสตรส์ถติ ิ 2/2559    
PY696 หวัขอ้พเิศษทางฟิสกิส ์1 2/2559    
 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และ
ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม นิสติมคีวามซื่อสตัย ์รบัผดิชอบ 
และตรงต่อเวลา 

มกีารตกัเตอืนในดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

ความรู ้ นิสติมคีวามรูย้งัไมม่ากพอ สง่เสรมิใหนิ้สติเขา้รว่มฟงัการ
บรรยาย การสมัมนา การอบรม 
หรอืการประชุมทางวชิาการดา้น
ฟิสกิส ์

ทกัษะทางปญัญา นิสติมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการนํา
ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นฟิสกิส ์ไป
ประยกุตใ์ชแ้กป้ญัหาทางวชิาการ
และวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มกีารสง่เสรมิใหนิ้สติเขา้รว่มและ
นําเสนอผลงานวจิยั ในทีป่ระชุม
วชิาการใหม้ากขึน้ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคล
และความรบัผดิชอบ 

นิสติสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ สง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการ
สอน หรอืกจิกรรมกลุ่มทีผู่เ้รยีน
ตอ้งมกีารอภปิรายประเดน็ปญัหา
ทางวชิาการ หรอืการทาํงาน
รว่มกนั   

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การตดิตามและพฒันา
ความกา้วหน้าทางวชิาการ 

สง่เสรมิใหม้กีารคน้ควา้
ความกา้วหน้าทางวชิาการ และ
นําเสนอ โดยการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหม้ากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลาํดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา  1 คน   
2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด  0 คน   
3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ  0 คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ  0 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   คน   
6 จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด   คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   รอ้ยละ   
8 คา่รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 1  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ชิน้   
11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูแต่สถาบนันําเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

14 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
15 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

16 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

17 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

 1 ชิน้   

18 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ  0.8 น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
 ชิน้   
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ลาํดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิน้   
26 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์  น้ําหนกั   
27 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ 0.8 น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียูใ่นฐานขอ้มลู 
แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ีตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 (0.60)      
34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

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

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 (0.80)   ชิน้   
36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
38 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00)   ชิน้   
44 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   
45 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  5 คน   
47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  5 คน   
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48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  100 รอ้ยละ   
49 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  
50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 2 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  40 รอ้ยละ   
52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

60 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

64 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   
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66 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ชิน้   

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
70 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   ชิน้   
71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 
  ชิน้   

72 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
73 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
74 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  ชิน้   

75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง
วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ  3 น้ําหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)   ชิน้   
82 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   
83 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  3  น้ําหนกั   
 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
11 ชิน้   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 คน   
86 จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 2.2 ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
4.90 คะแนน  

 

 


