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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีล
การดาํเนินงานในปีการศกึษา 2559  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมรีะดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัด ี(3.19 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ  
(11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมีจํานวน 2 
องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (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 - -  
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ปานกลาง  
องคป์ระกอบที ่4 3.37 ด ี  
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ด ี  
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.19 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. เรง่ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร เพือ่ใหม้นิีสติเขา้มาศกึษาต่อในหลกัสตูรเพิม่ขึน้ 
 2. สนบัสนุนใหม้กีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัใหม้ากขึน้ 
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คาํนํา 
 

การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นสิง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการดาํเนินงานในช่วงเวลาทีผ่า่นมา หลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัดงักล่าว จงึไดจ้ดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง ของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส์
ขึน้ โดยได้รบัความร่วมมอืจากคณาจารย์และบุคลากรในภาควชิาทุกท่าน เพื่อให้บุคลากรในภาควชิาได้รบั
ทราบถงึผลการดาํเนินงานในชว่งเวลาทีผ่า่นมา และนําไปปรบัปรงุเพือ่พฒันาศกัยภาพของหน่วยงานใหด้ยีิง่ขึน้ 

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า รายงานการประเมนิตนเองเล่มน้ี จะ
เป็นสิง่สะทอ้นทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการพฒันาการศกึษาของประเทศ 
และทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืการพฒันาตนเอง ซึง่เป็นกลไกเลก็ๆทีค่อยขบัเคลื่อนกลไกขนาดใหญ่ใหเ้ดนิหน้าพรอ้มกบั
การพฒันาประเทศในวงกวา้งต่อไป   

 

 

 

 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์พงษ์หริญั 

ประธานหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์

วนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2560 
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สารบญั 
 

บทสรปุผูบ้ริหาร  
คาํนํา  
สารบญั  
 หน้า 
หมวดท่ี 1 การกาํกบัมาตรฐาน 5 
    ชื่อหลกัสตูร-รหสัหลกัสตูร-วตัถุประสงคห์ลกัสตูร 5 
    รายชื่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 
    ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 6 
หมวดท่ี 2 บณัฑิตและนิสิต 9 
    ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 9 
    ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ 
                     ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ 

10 

    ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันิสติ 11 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การสง่เสรมิและพฒันานิสติ 15 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันิสติ 18 
หมวดท่ี 3 อาจารย ์ 20 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 20 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 21 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 24 
หมวดท่ี 4 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน (การบริหารหลกัสตูร) 25 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 25 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 28 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 30 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ

31 

    ตวับ่งชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 33 
หมวดท่ี 5 แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 34 
หมวดท่ี 6 ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 35 
สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู 

36 
43 

ภาคผนวก 44 
    ภาคผนวก 1 ขอ้มลูสรปุรายวชิาของหลกัสตูร 45 
    ภาคผนวก 2 common dataset 47 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 5 

หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ ชื่อยอ่ ปร.ด. 
ชื่อภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy Program in Physics 

 ภาควชิาฟิสกิส ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสตูร  
 25490091109948 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติใหม้คีุณลกัษณะดงัน้ี 
1. สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ในระดบัสูง และสามารถนําเอาความรู ้ความเขา้ใจในทางฟิสกิส ์ไปใชใ้นการ
ประยกุตอ์งคค์วามรู ้การวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเน้ือหาสาระหลกัของวชิาฟิสกิสอ์ยา่งถ่องแทแ้ละลกึซึง้ 
3. มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 

 

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 *ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั B.SC.(ฟิสกิส)์ 2545, M.S.(ฟิสกิส)์ 

2547, Ph.D.(ฟิสกิส)์ 2550 
3 *อ.เขม้  พุม่สะอาด วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2541, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 

2543, Dr.rer.nat.(ฟิสกิส)์ 2549 
4  อ.นพมณี  ศุภนาม วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2542, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 

2546, วท.ด.(ฟิสกิส)์ 2553 
5  อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์ ปร.ด.(ฟิสกิส)์ 2555 

 
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 อ.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ     

6 ศ.จเูลยีน พอลเตอร ์     
 
อาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวชิาของหลกัสตูรทุกคนของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์มี

คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมี
ประสบการณ์ในการทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ตรงตามขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั [Ph.D.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. อ.เขม้  พุม่สะอาด     
  
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัทุกคนของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์มคีุณวุฒใิน
ระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ในการทําวจิยัในสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ืองตรงตามเกณฑ์ของบณัฑติ
วทิยาลยัทุกคน [Ph.D.Phys_59_1.1_2, Ph.D.Phys_59_1.1_3] 
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

 * ยงัไมม่กีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม 

    

 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่มของหลกัสตูรทุกคนของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา

ฟิสกิส ์มคีุณวฒุใินระดบัปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัในสาขาทีเ่ชีย่วชาญอยา่งต่อเน่ืองตรงตาม
เกณฑข์อ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั [Ph.D.Phys_59_1.1_2] 
 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ ์ 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

 * ยงัไมม่นิีสติเสนอขอสอบวทิยานิพนธใ์นปีการศกึษา 2559    
  
 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธข์องนิสติทุกคนในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์เป็นอาจารย์
ประจาํและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั และมคีุณวุฒปิรญิญาเอก ตรงตามขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั 
[Ph.D.Phys_59_1.1_2] 
 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 
 ผลงานตพีมิพเ์ผยแพรข่องผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนจากหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์
เป็นผลงานวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (Peer review) ซึง่อยูใ่นรปูแบบเอกสารหรอืสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั [Ph.D.Phys_58_1.1_2] 
 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 
 ภาระงาน อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
ฟิสกิส ์เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา โดยมอีาจารย ์1 คน ต่อนิสติไมเ่กนิ 5 คน  
[Ph.D.Phys_59_1.1_4] 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสมํา่เสมอ (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์มี
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยมผีลงานตพีมิพอ์ยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี  
[Ph.D.Phys_59_1.1_5] 
 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2555 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสตูรปี 2560 
 [Ph.D.Phys_59_1.1_6] 
 
 
ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศกึษา 2558 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทกัษะทางปญัญา(4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ(5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

- มจีํานวนบณัฑิตหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาฟิสกิส์ ที่สําเรจ็การศึกษารวม 0 คน โดย
ได้รบัแบบสํารวจกลบัมาจํานวน 0 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 จากจํานวนบณัฑติที่สําเรจ็การศกึษา
ทัง้หมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาฟิสกิส ์เฉลีย่เทา่กบั 0.00 (0 /0) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลกัสตูรวชิาชพี จะมคีุณลกัษณะของบณัฑติเพิม่เตมิเป็น 6 ดา้น คอื (6) ดา้นวชิาชพี 
ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิต หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ - 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 0 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
คน 0 

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 ไมม่บีณัฑติหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์สาํเรจ็การศกึษา  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
- - 

 
ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่ 
(ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โท รวม 0 คน และมผีลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพรร่วม 
0 ชิ้น โดยมผีลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
เอก รอ้ยละ 0.00 คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้- คะแนน 

 

ลาํดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูส้าํเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

  * ไมม่ผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก  
 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั  
คดิเป็นรอ้ยละ  

 
 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
- - 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    
1. กําหนดเป้าหมายจํานวนรบันิสติ โดยในแต่ละปีการศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิา

ฟิสกิส ์ไดท้ําการเปิดรบันิสติจํานวน 5 คน ตามแผนการรบัทีร่ะบุไวใ้นเล่ม มคอ.2 ของหลกัสูตร โดยแบ่งเป็น
ผูส้มคัรทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 2 คน และผูส้มคัรทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท จาํนวน 3 คน 
[Ph.D.Phys _59_3.1_1]  

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไมม่นิีสติสมคัรเขา้เรยีน 
 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรบันิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร  

[Ph.D.Phys _59_3.1_2] โดยผู้เข้าศึกษานั ้นจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ (2) ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิาฟิสกิสห์รอืสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีผูเ้ขา้ศกึษาจะตอ้งมคีุณสมบตัิ
ทัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2554 หมวดที่  3 ข้อที่  17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ [Ph.D.Phys _59_3.1_3] 

 
3. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑ์ที่กําหนด

และดาํเนินการจดัสอบภาษาองักฤษ 
 
4. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาองักฤษโดยผู้

ทีผ่่านการสอบภาษาองักฤษ หรอืผา่นแบบมเีงือ่นไข จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

 
5. ดําเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และอาจารยป์ระจํา

หลกัสตูรประชุมเพือ่สรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้สง่ผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
 
6. บณัฑติวทิยาลยัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรและใหด้าํเนินการรบัรายงานตวัตามวนั

เวลาทีก่าํหนด โดยถา้จาํนวนนิสติทีร่ายงานตวัไมค่รบตามแผนการรบั จะมกีารประกาศรบัเพิม่เตมิในรอบที ่2 
 
7. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อประเมนิผลการดําเนินงานการรบันิสติ เช่น จํานวนผูส้มคัร 

จาํนวนนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป [Ph.D.Phys _59_3.1_4]  
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แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินการรบันิสิต หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 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. ให้นิสติเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั เพื่อชี้แจงขอ้บงัคบั 

ขอ้กําหนดต่างๆ และการสอบภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ รวมทัง้ใหนิ้สติไดพ้บกบัอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัแผนการเรยีน การทําปรญิญานิพนธ ์และขอ้กําหนดต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
ดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติ 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไมม่นิีสติสมคัรเขา้เรยีน 

2. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรแีละคะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรก
เขา้ จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบสมัภาษณ์ 

แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาํหรบันิสิตหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดด้ําเนินการในเรื่องของการรบั
นิสติ สรปุในภาพรวมไดด้งัน้ี 

มีระบบและกลไก : สําหรบัระบบและกลไกในการรบันิสติใหม่นัน้ ผู้รบัผดิชอบโดยตรงคอืบณัฑิต
วทิยาลยัซึง่เป็นผูค้วบคุมและดแูลในการประกาศเปิดรบัสมคัรนิสติใหม ่

การนําระบบและกลไกไปปฏิบติั/ดาํเนินการ : หลกัสตูรมกีารนําเอาระบบและกลไกมาปฏบิตัริว่มกบั
ทางบณัฑติวทิยาลยั โดยการมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกําหนดเกณฑค์ุณสมบตัขิองผูส้มคัรและแจง้ใหบ้ณัฑติ
วทิยาลยัทราบ นอกจากน้ียงัมกีารส่งตวัแทนอาจารยใ์นหลกัสตูรใหท้ําหน้าทีผู่ป้ระสานงานการรบัสมคัร โดยมี

เข้ารับคําแนะนําและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านภาษาอังกฤษ 

ถ้าขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น หรือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาท่ีจําเป็น 

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
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หน้าทีใ่หข้อ้มลูรายละเอยีดของหลกัสตูรต่อผูท้ีส่นใจสมคัรเขา้เป็นนิสติในหลกัสตูร โดยในปีการศกึษา 2559 น้ี
ไมม่นิีสติสมคัรเขา้เรยีน 

การประเมินกระบวนการ : หลงัการสอบสมัภาษณ์ แมว้่าจะไมม่นิีสติสมคัรเขา้เรยีน แต่ทางหลกัสตูร
ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เพื่อวเิคราะหข์อ้ดขีอ้ดอ้ยในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบันิสติ
ใหมข่องหลกัสตูร 

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

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_3.1_1 แผนการรบันิสติของหลกัสตูร ปร.ด. สาขาวชิาฟิสกิส ์ทีป่รากฎอยูใ่นเล่ม มคอ.2 
Ph.D.Phys_59_3.1_2 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปร.ด. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่5/2559 
Ph.D.Phys_59_3.1_3 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปี

การศกึษา 2559 
Ph.D.Phys_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปร.ด. สาขาวชิาฟิสกิส ์ครัง้ที ่1/2560 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 1. อาจารยท์ีป่รกึษานิสติทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ชีแ้จงแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา ขัน้ตอนและ
กรอบระยะเวลาในการทาํปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา ฯลฯ และให้
ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูการทาํวจิยัของนิสติ เพือ่ใหนิ้สติพจิารณากรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 
 
 2. นิสติในหลกัสตูรจะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัริะดบัปรญิญาเอก ซึง่สาํหรบัสาขาวชิาฟิสกิส์
นัน้มีทัง้สิ้น 4 วิชา ได้แก่ (1) กลศาสตร์, (2) กลศาสตร์สถิติ, (3) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า และ (4) กลศาสตร์
ควอนตมั โดยสามารถเริม่สอบไดต้ัง้แต่เรยีนอยู่ในชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 โดยนิสติต้องสอบทัง้สีว่ชิาน้ีใหผ้่าน
ภายในการสอบจาํนวน 3 ครัง้ หากไมส่ามารถสอบผา่นไดจ้ะถอืวา่หมดสภาพความเป็นนิสติ 
 ในปีการศกึษา 2559 ไมม่นิีสติทาํเรือ่งขอสอบวดัคุณสมบตัริะดบัปรญิญาเอก 
 
 3. หลกัสตูรใหนิ้สติเลอืกหวัขอ้ในการทาํปรญิญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ โดยส่งรายชื่ออาจารย์
ทีป่รกึษาเสนอต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาคุณสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาตามขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 และดําเนินการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ตาม
ขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติแจง้ความจํานงเพื่อขอแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์จํานวน 1 
คน ไดแ้ก่ นายจรญูศกัดิ ์จรสัศรวีไิล [Ph.D.Phys_59_3.2_1] 
 
 4. นิสติเสนอสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรพจิารณาและแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึง่ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอื
อาจมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกเขา้รว่มพจิารณาดว้ยกไ็ด ้
  ในปีการศกึษา 2559 ไมม่นิีสติเสนอสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์
 
 5. กรณีที่นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ แต่ยงัไม่สําเรจ็การศึกษา จําเป็นต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการทําปรญิญานิพนธ์ จนกว่านิสติจะขอจบการศกึษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554  ซึง่ในการรายงานความกา้วหน้าจะตอ้งไดผ้า่นความคดิเหน็ของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และประธานหลกัสตูร ก่อนเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ
   ในปีการศกึษา 2559 ไมม่นิีสติทีต่อ้งรายงานความกา้วหน้าใหท้างบณัฑติวทิยาลยัรบัทราบ 
 
 6. ขณะนิสิตดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
คาํปรกึษาเพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 
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 7. เมือ่นิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามขอ้
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และในการสอบปากเปล่า จะมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มพจิารณา 
 
 
 

แผนผงัแสดงระบบการควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชี้แจงแนวทางการเรียนและการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา  

เลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ 

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา
และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา 

ส่งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคณุสมบติัอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษา 

ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีติดตาม
ความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิต 

การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
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- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติไดเ้ลง็เหน็ถงึความจําเป็นในการพฒันาศกัยภาพของนิสติใหเ้ป็นไปตาม
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มวชิาหลกั ในปีการศกึษา 2559 จงึไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหนิ้สติเขา้ร่วม
โครงการต่างๆ ทีจ่ดัโดยหน่วยวจิยั THEPA ภาควชิาฟิสกิส ์โดยมกีจิกรรม THEPA TALK จาํนวน 4 ครัง้ และ
โครงการอบรมฟิสกิส์อนุภาคพื้นฐาน โดยความร่วมมอืกบั สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
[Ph.D.Phys_59_3.2_2] 

ในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาฟิสกิส์ ได้ดําเนินการในเรื่องของการ
สง่เสรมิและพฒันานิสติ สรปุในภาพรวมไดด้งัน้ี 

มีระบบและกลไก : ทางบณัฑติวทิยาลยัมรีะบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมเพื่อสอบปรญิญานิพนธ ์
สาํหรบันิสติทีพ่รอ้มจะทาํปรญิญานิพนธ ์

การนําระบบและกลไกไปปฏิบติั/ดาํเนินการ : หลกัสตูรมกีารนําเอาระบบและกลไกมาปฏบิตัริว่มกบั
ทางบัณฑิตวิทยาลยัผ่านทางการดําเนินการตามระเบียบข้อบังคบัของทางบัณฑิตวิทยาลยัในการแต่งตัง้
อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ รวมถงึการแต่งตัง้คณะ
กรรมเพื่อสอบปรญิญานิพนธ์ ซึ่งนํามาพจิารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสูตร นอกจากน้ีหลกัสูตรยงั
ส่งเสรมิและพฒันานิสติผ่านทางการจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนใหแ้ก่นิสติ เช่น การร่วมกบัหน่วยวจิยั 
THEPA ในการสง่เสรมิใหนิ้สติเขา้ฟงั THEPA TALK เป็นตน้ 

การประเมินกระบวนการ : หลกัสูตรไดนํ้าเอาขอ้มูลดา้นต่างๆ เช่นความสามารถของนิสติทางดา้น
ภาษาองักฤษและทางดา้นวชิาการจากขอ้มลูการเรยีนของนิสติ มาวเิคราะหผ์า่นทางการประชุมอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร เพื่อนํามาประเมนิและวเิคราะหถ์งึการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิการสง่เสรมิและพฒันานิสติให้
ดยีิง่ขึน้ 

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

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_3.2_1 เอกสารคาํสัง่แต่งตัง้ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
Ph.D.Phys_59_3.2_2 โครงการ THEPA TALK ครัง้ที ่1-4 และโครงการอบรมฟิสกิสอ์นุภาคพืน้ฐาน 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
ปีการศึกษาท่ี

รบัเข้า  
 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 
ตามหลกัสตูร 

จาํนวนท่ีลาออกและคดั
ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินปี

การศึกษา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2556 3  - - 1 
ปี 2557 2   - - 
ปี 2558 -    - 
ปี 2559 -    - 
รายการหลกัฐานอ้างอิง [Ph.D.Phys_59_3.3_1] 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํนวนนิสิตแรกเข้า 
 นิสติแรกเขา้ของหลกัสตูรมจีาํนวนน้อย ตอ้งเพิม่การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหม้ากยิง่ขึน้ 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

นิสติในหลกัสตูรบางคนขาดการตดิต่อ เน่ืองจากมปีญัหาสว่นตวั ทาํใหอ้าจไมจ่บการศกึษาไดท้นัตาม

กรอบเวลา ทัง้น้ีอาจารยท์ีป่รกึษาไดพ้ยายามตดิต่อเพือ่ใหค้าํปรกึษาแก่นิสติอยา่งต่อเน่ือง แต่ไมส่ามารถตดิต่อ

ได ้
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

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

 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิสใ์หนิ้สติประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัหลกัสตูร โดย
ไมม่ผีูป้ระเมนิ 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
สญัญาณอนิเตอรเ์นตหลุดบ่อย อยากใหม้กีารเพิม่ต่อ
อุปกรณ์ใหท้ัว่ถงึสาํหรบัการคน้ควา้ขอ้มลูในการทาํวจิยั 
[Ph.D.Phys_59_3.3_2] 

ไดม้กีารตดิตัง้ router (ชื่อ : THEPA_hq) เพิม่เตมิ
เพือ่ใหนิ้สติสามารถเชื่อมต่อสญัญาญอนิเตอรเ์น็ต
แบบไรส้าย ณ หอ้ง 10-408  

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_3.3_1 ขอ้มลูนิสติคงอยูใ่นแต่ละปีการศกึษา 
Ph.D.Phys_59_3.3_2 แบบรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติทีม่ต่ีอหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร ์



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หน้า 20 

หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มกีารวางแผนระยะยาว ดา้นอตัรากาํลงัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร รวมถงึมกีารรบัอาจารยใ์หมท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความ
เชีย่วชาญรวมทัง้ มกีารพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่อียูเ่ดมิอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหห้ลกัสตูรมคีวามเขม้แขง็ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในหลกัสตูรสามารถสง่เสรมิการทาํงานตามความชาํนาญของแต่ละคน ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมถงึมกีารพจิารณาการแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามรอบ การปรบัปรงุหลกัสตูรตาม 
มคอ.2 [Ph.D.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 [Ph.D.Phys_59_4.1_2, Ph.D.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  [Ph.D.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 
Ph.D.Phys_59_4.1_1 เล่มหลกัสตูร (มคอ.2) 

Ph.D.Phys_59_4.1_2 แผนการบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

Ph.D.Phys_59_4.1_3 ขอ้บงัคบับณัฑติวทิยาลยั 

Ph.D.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 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. 
[Ph.D.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. 
[Ph.D.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. 
[Ph.D.Phys_59_4.2.3_3]   

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 3 
คดิเป็นรอ้ยละ 60 
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ประเดน็ท่ี 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงใน 
                    ฐานข้อมลู TCI  และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus (ตัง้แต่ ปี  ค .ศ .2012-2016)  
ทีไ่ดร้บัการอา้งองิ เทา่กบั 11  

2. อตัราสว่นจาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เทา่กบั 2 

3. หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาฟิสกิส์ อยู่ในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดค้ะแนนเทา่กบั 4.4 

 

 
แหล่งท่ีงานวิจยัได้รบัการอ้างอิง 

จาํนวนบทความท่ีได้รบัการอ้างอิง 
ปี พ.ศ.
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ.
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ.
2557 

(2014) 

ปี พ.ศ.
2558 

(2015) 

ปี พ.ศ.
2559 

(2016) 
1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้ร ับการ
อา้งองิในฐาน TCI 

0 0 0 0 0 

2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้ร ับการ
อา้งองิในฐาน Scopus 

4 1 2 1 3 

3. ผลรวมจํานวนบทความวจิยัที่ได้รบั
การอา้งองิในฐาน TCI และ Scopus 

4 1 2 1 3 

จํานวนบทความวจิยัที่ไดร้บัการอา้งองิ
ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

11/5 = 2.2 

คะแนนทีไ่ดเ้มือ่เทยีบตามกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเทา่กบั 4.4 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.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, 2016 (01) 010. 

Ph.D.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. 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.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. 

Ph.D.Phys_59_4.2.4_1 เอกสารการอา้งองิจากฐานขอ้มลู SCOPUS จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการ
อา้งองิ ระหวา่งปีค.ศ.2012-2016ของอาจารประจาํหลกัสตูร  

 

 

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 
Ph.D.Phys_59_4.3_1 ใบสรปุแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารย์

ผูส้อนในแต่ละรายวชิาในหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
หลกัสูตรมกีระบวนการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ซึ่งในปจัจุบนัภาควชิาฟิสกิส ์ใช้หลกัสุตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 
2555 [Ph.D.Phys_59_5.1_1] โดยหลกัสตูรมกีารออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิาดงัน้ี 
 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจดัทําหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดยการ
สอบถามขอ้มลูจากคณาจารยใ์นภาควชิา สาํรวจความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าและสาํรวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ  
2. โดยจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อพิจารณารายวชิาในหลกัสูตร คําอธิบาย
รายวชิา รวมทัง้กาํหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) [Ph.D.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 
 โดยหลกัสตูรม ี2 แบบคอื แบบ 2.1 สาํหรบัผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท และแบบ 2.2 สาํหรบัผู้
เขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาตร ีโดยออกแบบแผนการเรยีน โดยแยกเป็นหมวดดงัน้ี 
 สาํหรบัผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาโท 
 หมวดวชิาบงัคบั ประกอบดว้ย 
  ฟส 733 ทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า 
  ฟส 753 กลศาสตรค์วอนตมัขึน้สงู  
 สาํหรบัผูเ้ขา้ศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญาตร ี
 หมวดวชิาบงัคบัประกอบดว้ย 
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  ฟส 502 คณติศาสตรส์าํหรบันกัฟิสกิส ์
  ฟส 512 กลศาสตรค์ลาสสกิ 
  ฟส 532 ทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า 
  ฟส 621 กลศาสตรส์ถติ ิ
  ฟส 601  ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบันกัฟิสกิส ์
  ฟส 695 สมัมนาสาํหรบันกัฟิสกิส ์
  ฟส 733 ทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า 
  ฟส 753 กลศาสตรค์วอนตมัขึน้สงู 
 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้าน เช่น ฟิสิกส์ทัว่ไป ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์
พลงังานสูง ดา้นฟิสกิสส์ถานะของแขง็ เพื่อใหนิ้สติสามารถเลอืกวชิาที่เป็นประโยชน์ในการทําปรญิญา
นิพนธต่์อไป 
 ปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 48 หน่วยกติ 
 

- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 
หลกัสูตรมกีระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ ผ่านการ

ประชุมอาจารยป์ระจําหลกัสตูร เพื่อพจิารณารายวชิาเลอืกทีจ่ะเปิดสอน เพื่อใหม้ทีนัสมยั เช่น หวัขอ้พเิศษทาง
ฟิสกิส ์[Ph.D.Phys_59_5.1_3] 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_5.1_1 
 

มคอ.2 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555 

Ph.D.Phys_59_5.1_2 รายงานการประชุมจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่4/2554 
เพือ่พจิารณารายวชิาในหลกัสตูร คาํอธบิายรายวชิา รวมทัง้กาํหนดมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

Ph.D.Phys_59_5.1_3 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่3/2559 เพือ่พจิารณา
รายวชิาทีจ่ะเปิดสอนในปีการศกึษา 2559 
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การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มปีญัหาในเรือ่งจาํนวนนิสติ 
 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

การไมม่นิีสติใหมใ่นหลกัสตูร ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อการดาํเนินการวจิยัของคณาจารยเ์น่ืองจากนิสติใน
ระดบับณัฑติศกึษาเป็นกลไกสาํคญัในการดาํเนินการวจิยัใหม้คีวามต่อเน่ือง 

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

เพิม่การประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ และจดัหาทุนการศกึษา
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การกาํหนดผูส้อน 
1. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนจดัทาํรายวชิาทีจ่ะเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
2. นําเขา้ทีป่ระชุมภาควชิาเพือ่พจิารณา [Ph.D.Phys_59_5.2_1] 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอน ตามความเชี่ยวชาญในวิชานั ้นๆ 

[Ph.D.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 เพื่อปรบัปรงุการเรยีน
การสอนในภาคการศกึษาถดัไป 
 6. ประธานหลักสูตรตรวจสอบการส่งข้อมูล  มคอ .3 และมคอ .5 ในระบบ  www.tqf.swu.ac.th 
[Ph.D.Phys_59_5.2_3] 

 
- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร ์
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ให้ความสําคัญกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ในระดับ
บณัฑติศกึษา ซึง่ตอ้งเป็นหวัขอ้ทีม่กีารนําองคค์วามรูใ้นสาขาวชิามาเชื่อมโยงประเดน็ปญัหาทีนิ่สติสนใจ โดยมี
กระบวนการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธผ์า่นการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา ภายใตข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ วา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 [Ph.D.Phys_59_5.2_4] 
 
- การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 นิสติจะต้องผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิซึ่งเป็นการสอบในวชิาเอกและวชิาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อวดัว่านิสติมี
ความรูพ้ืน้ฐานและมคีวามพรอ้มในการทาํปรญิญานิพนธ ์ซึง่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจะมกีารประชุมเพื่อแต่งตัง้
กรรมการออกขอ้สอบวดัคุณสมบตัใินภาคการศกึษาทีม่นิีสติลงทะเบยีนสอบ เมือ่นิสติผา่นการสอบวดัคุณสมบตัิ
แล้ว จะมกีระบวนการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ ภายใต้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วย 
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 [Ph.D.Phys_59_5.2_4] ดงัน้ี 
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1. แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย [Ph.D.Phys_59_5.2_5, 
Ph.D.Phys_59_5.2_6] 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ผา่นทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร และเสนอต่อคณบดคีณะฯ เพือ่เสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาแต่งตัง้ 
3. เมื่อนิสิตดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์เป็นที่เรยีบร้อย ให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ผา่นทีป่ระชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และเสนอต่อคณบดคีณะฯ และแต่งตัง้โดยคณบดี
บณัฑติวทิยาลยั 

 
- การช่วยเหลือ กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

ตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง การรายงานความกา้วหน้าการทาํปรญิญานิพนธ ์กาํหนดใหนิ้สติ
ตอ้งสง่รายงานความกา้วหน้าในการทาํปรญิญานิพนธเ์สนอต่อบณัฑติวทิยาลยั ทกุภาคการศกึษาจนกวา่จะจบ
การศกึษา (เริม่ตัง้แต่ภาคการศกึษาทีไ่ดเ้สนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ)์  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_5.2_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่3/2559 เพือ่พจิารณารายวชิาที่

เปิดสอน และผูส้อน ในปีการศกึษา 2559 
Ph.D.Phys_59_5.2_2 รายงานการประชุมภาควชิา ครัง้ที ่7/2559 เพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอน และ

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

พ.ศ. 2559 
Ph.D.Phys_59_5.2_5 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560 วาระเพือ่พจิารณา

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธข์องนายจรญูศกัดิ ์จรสัศรวีไิล 
Ph.D.Phys_59_5.2_6 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธข์องนายจรญูศกัดิ ์จรสัศรวีไิล 
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การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 1. อาจารย์ประจําหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้โดยสรุปแบบ
ประเมนิการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูผ้า่นการประชุมภาควชิา และคณะ
เพือ่พจิารณาผลการเรยีน 
 2. อาจารยผ์ูส้อนนําผลการเรยีนเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่พจิารณา 
 3. เสนอผลการเรยีนต่อทีป่ระชุมภาค และคณะฯ 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารประชมุเพือ่ตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ โดยสรปุแบบประเมนิ
การทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูผ้า่นการประชุมภาควชิา และคณะเพือ่พจิารณา
ผลการเรยีน  
 2. อาจารยผ์ูส้อนนําผลการเรยีนเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่พจิารณา 
 3. เสนอผลการเรยีนต่อทีป่ระชุมภาค และคณะฯ 
 
- การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 1. มหาวทิยาลยัมกีลไกกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจะตอ้งสง่ มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาค
การศกึษา [Ph.D.Phys_59_5.3_1] 
 2. ประธานหลกัสตูรเป็นผูก้าํกบั ตดิตามใหผู้ส้อนจดัทาํ มคอ.5 ภายในเวลาทีก่าํหนดผา่นระบบ 
www.tqf.swu.ac.th 
 3. นํารายงานผลการดาํเนินการของแต่ละรายวชิามาจดัทาํ มคอ.7 [Ph.D._59_5.3_2] 
 4.มกีารประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่พจิารณา มคอ.7 ของหลกัสตูร   [Ph.D._59_5.3_3] 
 
- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

เมื่อนิสติดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์เป็นที่เรยีบรอ้ย ให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ผา่นทีป่ระชุมประธานบรหิารหลกัสตูรและเสนอต่อคณบดคีณะฯ และแต่งตัง้โดยคณบดี
บณัฑติวทิยาลยั  
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_5.3_1 ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งมาตรการควบคุมภายในการจดัทาํ มคอ.3-7 
Ph.D.Phys_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่6/2560 เรือ่งการแบ่งหน้าทีใ่น

การทาํSAR และมคอ.7 
Ph.D.Phys_59_5.3_3 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ครัง้ที ่7/2560 เรือ่ง พจิารณา SAR 

และ มคอ.7 
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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 มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่น
รว่มในการประชุมจาํนวน 9 ครัง้ในปีการศกึษา 
2559 เพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดาํเนินงาน 

รายงานการประชุม
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
จาํนวน 9 ครัง้ 
[Ph.D.Phys_59_5.4_1] 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒุ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้
ม)ี 

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดร้บั
การรบัทราบจาก สกอ. เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558
โดยมรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

มคอ.2 หลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาฟสกิส ์
[Ph.D.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 0 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 0 วชิา ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 0 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 0 วชิา 

 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 0 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 0 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2559 ครบทุกรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 0 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 0 วชิา 

 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

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

มคอ.7 หลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ฟิสกิส ์
[Ph.D.Phys_59_5.4_3] 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

ไมม่กีารเปิดรายวชิาในปี 2559  
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีน
การสอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ไมม่กีารเปิดรายวชิาในปี 2559  

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

ในปีการศกึษา 2559 ไมม่อีาจารยใ์หมเ่ขา้มาใน
หลกัสตูร 

 

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ 

เอกสารการเขา้รว่ม
โครงการพฒันาทาง
วชิาการ 
[Ph.D.Phys_59_5.5_4] 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

บุคลากรสายสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดร้บัการ
พฒันาวชิาการและ/หรอืวชิาชพี จาํนวน 9 คนจาก  
9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

รายงานสรปุการพฒันา
ทางวชิาการและ/หรอื
วชิาชพีของบุคลากร
สายสนบัสนุนการเรยีน
การสอน 
[Ph.D.Phys_59_5.4_5] 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศกึษา 2559 ไมม่นิีสติปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม ่  

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ ี
ต่อบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

เน่ืองจากไมม่บีณัฑติใหม ่จงึไมม่คีวามพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 5  
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 5  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์มีการดาํเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบไุว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

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

 
- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 ในปีการศกึษา 2559 ภาควชิาได้จดัสรรสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรยีนการสอน มหีอ้งเรยีนและหอ้งวจิยัทีนิ่สติสามารถทดลองหรอืวจิยัไดอ้ยา่งสะดวก อกีทัง้สามารถใชเ้ครือ่งมอื
วจิยัไดต้ามความสนใจโดยปฏบิตัติามระเบยีนการใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆของภาควชิา  ในปีการศกึษา 2559 ภาควชิา
ได้รบัจดัสรรครุภณัฑ์ได้แก่ เครื่องเคลือบผิวแบบป ัน่เหวี่ยง โต๊ะทดลองทศันศาสตร์ และเครื่องขดัตวัอย่าง
ชิน้งาน [Ph.D.Phys_59_6.1_2] 
 นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัยงัมหีนังสอืและฐานขอ้มูลที่ทนัสมยัและเพยีงพอสําหรบัการ
ค้นคว้าของนิสิต แม้ในบางครัง้ฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเอกสารที่ต้องการ นิสิตสามารถติดต่อผ่าน
หอสมดุกลางเพือ่ขอใชฐ้านขอ้มลูของมหาวทิยาลยัอื่นได ้ นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัยงัมหีนงัสอื
และฐานข้อมูลที่ทนัสมยัและเพียงพอสําหรบัการค้นคว้าของนิสติ แม้ในบางครัง้ฐานข้อมูลยงัไม่ครอบคลุม
เอกสารทีต่อ้งการ นิสติสามารถตดิต่อผา่นหอสมดุกลางเพือ่ขอใชฐ้านขอ้มลูของมหาวทิยาลยัอื่นได ้

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

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Phys_59_6.1_1 รายงานการประชุมภาควชิา ครัง้ที ่6/2559 และ 9/2559 วาระแจง้เพือ่ทราบเรือ่ง

ทุนของกจิการนิสติและการรบัจดัสรรงบประมาณประจาํปี 2560 
Ph.D.Phys_59_6.1_2 ภาพถ่ายสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 5  
แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

จดัโครงการการ

พฒันาทางวชิาการ

หรอืวชิาชพี สาํหรบั

บุคลากรภาควชิา

ฟิสกิส ์  

ปีการศกึษา 2559 คณาจารย์

ภาควชิาฟิสกิส ์

เสรจ็สิน้โครงการ 

จดัโครงการพฒันา

ปรบัปรงุหลกัสตูร 

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 

ในปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ทําแผนปฏิบัติการเพื่อจดั

โครงการปรบัปรงุหลกัสตูรตามกรอบเวลา โดยมกีรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบ และคาดว่าและแลว้

เสรจ็ภายในปีการศกึษา 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 เน่ืองจากเป็นหลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอกและเน้นการ

ทาํงานวจิยัในสาขาเฉพาะทางเป็นหลกั  

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการยงัมจีาํนวนน้อย ดงันัน้คณะหรอื

มหาวทิยาลยัควรจดัหางบประมาณสนบัสนุนทีเ่พยีงพอต่อการทาํวจิยั   

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 

1. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดเ้รง่ทาํการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรมากขึน้ โดยเน้น

การประชาสมัพนัธใ์หก้บัศษิยเ์ก่าและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน รวมถงึมกีารจดังานเสวนาเพือ่

ประชาสมัพนัธส์าขาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร เพือ่เป็นทีร่บัรูข้องบุคคลภายนอกใหม้ากยิง่ขึน้ 

2. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มกีารสนบัสนุนการขอตําแหน่งวชิาการและสง่เสรมิให้

มงีานตพีมิพอ์ยา่งสมํ่าเสมอ โดยมกีารเผยแพรแ่หล่งทนุวจิยัจากหน่วยงานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง   
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ 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 - ระดบั -  0 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.37 ด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ด ี 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
3.19 ดี 11 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 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 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
เอก ทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

- - - - 

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   16.40 4   4.10 
    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญา
เอก 

5 5 100 5 

    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

2   5 40 2 

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

11 5 2.2 4.40 

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 ิ

    5 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
ตวับง่ชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้     3 3 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จาํนวน …..  ตวับ่งช้ี) ตวัตัง้ 35.1 
         ตวับ่งช้ี 11 
    คะแนน 3.19 
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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 - - -, - 
(2.1,2.2) 

- ระดบัคุณภาพ -  

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

- - 2.67 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

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

- - 3.37 ระดบัคุณภาพ ดี 

5 4 3 
(5.1) 

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

- 3.50 ระดบัคุณภาพ ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3.00 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

รวม 11 7 4 -  

ผลการประเมิน 3.16 3.50  3.19 ระดบัคุณภาพ ดี 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองคป์ระกอบ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดขอ้มลูในการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน/
คุณภาพหลกัสตูร 
 
 
 

1. ควรมรีะบบตดิตามนิสติเก่าแมว้า่จะเป็นการศกึษาต่อเพือ่ให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีส่ะทอ้นคุณภาพหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบท่ี 3 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มกีระบวนการรบันิสติทีม่คีณุภาพ 
2. มกีลุ่มงานวจิยัสาํหรบันิสติทีช่ดัเจนและมกีาร
จดัโครงการเพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาองคค์วามรู้
ใหก้บันิสติ 
 
 

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  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมทีีม่วีฒุิ
ปรญิญาเอก และมคีวามเชีย่วชาญที่
หลากหลายในดา้นวชิาการ 
2. ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรทีถู่กอา้งองิมจีาํนวนมาก 

1. รบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีวามหลากหลาย
ทางดา้นวชิาการเพิม่ขึน้  
2. ผลติและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการใหอ้ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นสากลใหม้ากยิง่ขึน้ 
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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. มีการปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีครบทุกข้อ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

1. ควรมีการสือ่สารกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษา 

 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากการ
ประเมินด้านการเรียนการสอนยังมีน้อย 
 
 

1.จัดทําแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการปรับปรุง
หลักสูตรจากนักศึกษา 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องคป์ระกอบท่ี 6 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จํานวนมาก 
2. มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากล
ที่หลากหลาย 

 
 
 

1. เพ่ิมจํานวนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย 
2. เพ่ิมการเช่ือต่อฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับสากลให้
กว้างขึ้น 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการนําผลการประเมินไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงเพ่ือให้เห็นเป็นต้นแบบของภาควิชาหรือ
หน่วยงานอ่ืนได้ 
 
 
 

1. มีระบบติดตามความต้องการและความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น 
2. ควรส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งสนับสนุนการทาํวิจัย เพ่ือให้
นิสิตสามารถทาํงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเน่ือง การเข้าใช้เคร่ืองมือ
วิจัยขั้นสูง ฯลฯ 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
 
 
แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมูล 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์และ หลกัสตูรวทิยา

ศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั 
 

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1: ผศ.สพุจน์  มศุริ ิ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2: อ.เขม้  พุม่สะอาด                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3: ผศ.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4: อ.นพมณ ี ศุภนาม                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5: อ.ปฏภิาณ  อุทยารตัน์                                                                  

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 

ไมม่ี
รายวชิาที่
เปิดสอน
ในปี
การศกึษา 
2559 

             

   

  

 
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 แผนการ
ปรบัปรงุ มี ไม่มี 

ไมม่รีายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2559     
 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และ
ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม   
ความรู ้   
ทกัษะทางปญัญา   
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคล
และความรบัผดิชอบ 

  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา  0 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   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) 

  ชิน้   

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

  ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ   น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
 ชิน้   
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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 ์  น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด 0  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 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) 
- คะแนน  

 

 


