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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 

ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรเม่ือวนัท่ี 28  มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดศึ้กษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร

รอบปีการศึกษา 2559 และไดร้วบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมจากการสมัภาษณ์อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และนกัศึกษา 

โดยการพิจารณาตัดสินผลการดําเนินงานได้ยึดตามเกณฑ์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

 ผลการประเมินพบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 การกาํกบัมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

โดยมีผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 2 – 6 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.07 อยูใ่นระดบัดี  

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีจุดเด่นในดา้นการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา/ บณัฑิต ซ่ึงพบว่านักศึกษา/ บณัฑิตทุกคน มีการนาํเสนอผลงานหรือตีพิมพ์

ผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ นอกจากน้ียงัมีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันานักศึกษา 

และสามารถปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลีย่ 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอ้ย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบท่ี 2 4.64 ระดบัคุณภาพดีมาก (2 ตวับ่งช้ี) 

องคป์ระกอบท่ี 3 2.33 ระดบัคุณภาพปานกลาง (3 ตวับ่งช้ี) 

องคป์ระกอบท่ี 4 3.19 ระดบัคุณภาพดี (3 ตวับ่งช้ี) 

องคป์ระกอบท่ี 5 2.75 ระดบัคุณภาพปานกลาง (4 ตวับ่งช้ี) 

องคป์ระกอบท่ี 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตวับ่งช้ี) 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.07 ระดบัคุณภาพดี (13 ตวับ่งช้ี) 

 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนทีค่วรพฒันาและปรับปรุง ดังนี ้

- หลกัสูตรควรมีการพฒันาระบบกลไกเก่ียวกบัการรับนกัศึกษาเพื่อให้ไดน้กัศึกษาทั้งปริมาณและ

คุณภาพ 
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บทนํา 

 

ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ช่ือยอ่ กศ.ม. 

ช่ือภาษาองักฤษ Master of Education (Physics) 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลกัสูตร  

25550091104938 

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในสาระหลกัของฟิสิกส์อย่างถ่องแท ้

และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาดา้นวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจยัเฉพาะดา้นฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และ

ฟิสิกส์ประยกุต ์

2. เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ และทาํการสอนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายได ้ 

3. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบมาพฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้เชิงวิชาการและงานวิจยั รวมถึงการสร้าง

นวตักรรมดา้นการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมไดใ้นอนาคต  

4. สามารถบูรณการความรู้และหลกัการทางฟิสิกส์กับประสบการณ์ด้านวิจยั เพื่อนําไปใช้ในการ

จัดการปัญหา/ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ลาํดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวชิา 

1 ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกลุ * 
กศ.บ.(วิทย(์ฟิสิกส์)) 2537, วท.ม.(ฟิสิกส์) 

2541, วท.ด.(ฟิสิกส์) 2549  

2 อ.ดร.จตุรงค ์สุคนธชาติ * 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 2537, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2542, 

Dr.rer.nat(ฟิสิกส์) 2548  

3 อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี * 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 2539, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2543, 

วท.ด.(ฟิสิกส์) 2548  

4 ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  
วท.บ.(ฟิสิกส์) 2536, M.Phil(ฟิสิกส์) 2544, 

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 2556  

5 รศ.ดร.พงษแ์กว้ อุดมสมุทรหิรัญ  
วท.บ.(ฟิสิกส์) 2533, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2536, 

วท.ด.(ฟิสิกส์) 2544  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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วธีิการประเมิน 

วตัถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของหลกัสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ กาํหนดข้ึน 

ทั้งน้ีโดยการวเิคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่

เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

2. ใหห้ลกัสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

ไปสู่เกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็น ท่ี ช่ืนชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณ ภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปฏิบัติ ท่ี ดี /นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น  ตลอดจนได้รับ

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดาํเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงของ

หลกัสูตร เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 

• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดชันีบ่งช้ี และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร รวบรวมหลกัฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

• สงัเกตจากสภาพจริงดว้ยการเยีย่มชม 

• สมัภาษณ์ และจดบนัทึก 

• อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

• อาจารยผ์ูส้อน 

• นิสิต 

• ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผา่น”) 

องค์ประกอบที ่1  การกาํกบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่าํหนดโดย สกอ. 

1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํ

เกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ไดแ้ละประจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น 

ผา่น  

2. คุณสมบติัของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร 

คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรงหรือ

สมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อยา่งนอ้ย 

2 คน 

ผา่น  

3. คุณสมบติัของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยข้ึ์นไป ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั

จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ผา่น  

4. คุณสมบติัของอาจารย์

ผูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รง คุณวฒิุ

ภายนอกสถาบนั  มีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่

รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และ 2. มี

ประสบการณ์ดา้นการสอน และ 3. มี

ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วน

หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผา่น  

5.คุณสมบติัของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

(ก) และอาจารยท่ี์ปรึกษา

การคน้ควา้อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญา

เอกหรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า

กวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และ 2. มี

ผา่น  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผา่น”) 

ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วน

หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

6. คุณสมบติัของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

(ถา้มี) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนัและ  

2. มีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผา่น  

7. คุณสมบติัของอาจารย์

ผูส้อบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกสถาบนั ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั

และ 2. มีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ี

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

ผา่น  

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานของผูส้าํเร็จ

การศึกษา 

วารสารหรือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(peer review) ซ่ึง

อยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ผา่น  

9. ภาระงานอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การคน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศึกษา  

5 คน 

ผา่น  

10. อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการ

อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี ผา่น  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผา่น”) 

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยั

อยา่งต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลกัสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้งปรับปรุงใหเ้สร็จ

และอนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลยั/สถาบนั เพื่อใหห้ลกัสูตรใช้

งานในปีท่ี 6) หมายเหตุ สาํหรับหลกัสูตร 

5 ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 7 หรือ หลกัสูตร 6 

ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 8 

ผา่น  

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่1.1 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์..........................ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 

เกณฑ์การประเมนิ 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลพัธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต    

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8.54 2 4.27 4.27 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2.20 4 55% 5 

องค์ประกอบที ่3  นิสิต   

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต      2 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพฒันานิสิต    3 3 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกบันิสิต     2 2 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจําหลกัสูตร  

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร     3 3 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร    4.58 4.58 

    ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 5 5 100% 5 

    ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

3 5 60% 3.75 

     ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 6.2 5 124% 5 

    ประเดน็ท่ี 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตวับ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร    2 2 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

ตวับ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร     2 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน    2 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเ้รียน      2 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   12 ขอ้ 5 

องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    3 3 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี องค์ประกอบที ่2 - 6  ( จํานวน 11 ตวับ่งช้ี) ตวัตั้ง 39.83 

         ตวับ่งช้ี 13 

    คะแนน 3.07 
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ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน 

“ไม่ผา่น”) 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

ผา่น  

2 มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา / สาขาวชิา (ถา้มี) 

ผา่น  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้

มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

ผา่น  

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 

30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

ผา่น  

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

ผา่น  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี

กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผา่น  

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

ผา่น  

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการ

จดัการเรียนการสอน 

ผา่น  

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่ง

นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ผา่น  

10 จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

ผา่น  

11 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผา่น  

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผา่น  

รวมตวับ่งช้ีในปีนี ้  12  ตวับ่งช้ี 

จํานวนตวับ่งชีในปีนีท้ีด่าํเนินการผ่าน  12  ตวับ่งช้ี 

ร้อยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 
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ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน 

“ไม่ผา่น”) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์  มกีารดาํเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานทีร่ะบุไว้ 

 

ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

 

องค์ 

ประกอบ 

ที ่

คะแนน 

ผ่าน 

จํานวน 

ตัวบ่งช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอ้ย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผา่นการประเมิน  

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลย
ขอ

งทุ
กต

วบ
งช

ใน
 

ป์
ี่ 

  
 

2 - - 4.64 4.64 ระดบัคุณภาพดีมาก 

3 3 2.33 - - 2.33 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.19 - - 3.19 ระดบัคุณภาพดี 

5 4 2.00 3.00 - 2.75 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.65 3.00 4.64 3.07 ระดบัคุณภาพดี 
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จุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่1: การกาํกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลกัสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 

 

 

องค์ประกอบที ่2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

- ผลการประเมินบณัฑิตจากผูใ้ชบ้ณัฑิตอยูใ่นระดบัดี 

 

 

 

 

-นกัศึกษา/ บณัฑิตทุกคนมีการนาํเสนอผลงาน/มีผลงาน

ตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ 

- ควรมีการนาํผลการประเมินบณัฑิตในมุมมองของผูใ้ช้

บณัฑิตมาพิจารณาเพ่ือประกอบการปรับปรุงกระบวนการ

จดัการเรียนการสอน หรือการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใน

ดา้นต่าง ๆ  

 

- อาจมีการเตรียมความพร้อม และเสริมทกัษะภาษาองักฤษ

ในรูปแบบต่าง ๆ ใหน้กัศึกษา เช่น การใหส้ัมมนาเป็น

ภาษาองักฤษ ในรายวชิาสัมมนา เป็นตน้ 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 

 

 

 

 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 
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องค์ประกอบที ่3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาทุน สควค. 

 

 

 

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

- ควรมีการพฒันาระบบกลไกเก่ียวกบัการรับนกัศึกษาเพ่ือให้

ไดน้กัศึกษาทั้งปริมาณและคุณภาพโดย อาจใชก้าร

ประชาสัมพนัธ์การรับในเชิงรุกใหต้รงจุด  

 

-ควรหามาตรการในการกาํกบัใหน้กัศึกษาสามารถจบ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนของหลกัสูตร 

 

- หลกัสูตรอาจใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในเชิงลึก เช่น ปัจจยัท่ีทาํ

ใหน้กัศึกษาเลือกมาศึกษาต่อในหลกัสูตร เพ่ือนาํขอ้มูลไป

ปรับการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

 

- หลกัสูตรควรวางแผนการกาํกบัระยะเวลาในการ

ดาํเนินงานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา เพ่ือนาํไปสู่

กระบวนการเรียนการสอนตามแผนของหลกัสูตร เช่น 

การกาํหนดช่วงเวลาของการนาํเสนอโครงร่าง การ

นาํเสนอผลงาน การตีพิมพผ์ลงานวชิาการ เป็นตน้ 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 

 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที ่4: อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนสาํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาเอก จึงควรมีการส่งเสริมในดา้นทุน

วิจยั/ ทุนการนาํเสนอผลงาน และเร่ิมดาํเนินการทาํ

ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของ

หลกัสูตร 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

- ควรทาํผลงานทางวชิาการเพิ่มเติมในดา้นฟิสิกส์ศึกษา 

 

 

- อาจพิจารณานาํประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษาท่ีออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นส่วน

หน่ึงของการวจิยัดา้นฟิสิกส์ศึกษา 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องค์ประกอบที ่5: หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 

 

 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 

 

 

-ควรมีการนาํผลการประเมินจาก มคอ. 5 มาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอน โดยใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํ มคอ. 3 ในภาค

การศึกษาถดัไป เพ่ือเป็นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ

หลกัสูตร 

- ควรมีการกาํกบั ติดตาม รวมถึงการใหค้าํปรึกษาการทาํ

วทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหน้กัศึกษา สามารถจบ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนของหลกัสูตร 

-หลกัสูตรอาจมีการพิจารณานาํผลการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

รวมถึงผลการประเมินดา้นการจดัการเรียนรู้จากนกัศึกษามาเป็น

แนวทางหน่ึงท่ีใชใ้นการปรับปรุงสาระรายวชิา หรือปรับปรุง

หลกัสูตรในอนาคต 

 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 

 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องค์ประกอบที ่6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรควรมกีารวางแผนทีชั่ดเจนในการปรับปรุงส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาให้มคีวามทันสมยัและมี

ความหลากหลาย 

การปฏิบตัิทีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเด่น 

 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

หลักสูตรปรับวิธีการเขียนให้เห็นภาพการดําเนินงานท่ีชัดเจน รวมทั้ งควรทําการประเมิน

กระบวนการให้ชัดเจนในทุกองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการซ่ึงจะส่งผลทาํให้การ

ดาํเนินการของหลกัสูตรมีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 

ข้อมูลพืน้ฐานของหลกัสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตวับ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา  คน   

2 จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด  คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้าการประเมินบณัฑิต  คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมิน  ร้อยละ   

ตวับ่งช้ีที ่2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

5 จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  คน   

6 จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด  คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 

 คะแนน   

ตวับ่งช้ีที ่2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

9 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   

11 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลแต่สถาบนันาํเสนอสภาอนุมติั

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   

15 จาํนวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จาํนวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล

ระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จาํนวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จาํนวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน   ช้ิน   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ฐานขอ้มูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

19 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการ   นํ้าหนกั   

ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดบัปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมค่านํ้ าหนกังานสร้างสรรค ์  นํ้าหนกั   

27 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค ์  นํ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีที ่2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

28 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยูใ่นฐานขอ้มูล แต่

สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพ่ืออนุมติัวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)      

34 บทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ี

เป็นท่ียอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการ    นํ้าหนกั   

ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดบัปริญญาเอก) 
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39 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการ    นํ้าหนกั   

45 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค ์    นํ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีที ่4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ประเดน็ที ่4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  คน   

47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด  คน   

48 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 

 คะแนน   

 ประเดน็ที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  

50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  คน   

51 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 

 คะแนน   

 ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

 ระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จาํนวนบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล 

แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพ่ืออนุมติัวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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58 จาํนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูล แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพ่ืออนุมติัวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ 

ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   

59 จาํนวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จาํนวนบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จาํนวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีอยูใ่น

ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบั

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จาํนวนบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีอยูใ่น

ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบั

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จาํนวนบทความวจิยั ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุม่ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จาํนวนบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จาํนวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

67 จาํนวนบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏ

ในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   

69 จาํนวนผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ 

(1.00) 

  ช้ิน   

70 จาํนวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จาํนวนตาํราท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ช้ิน   

73 จาํนวนหนงัสือท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ช้ิน   

74 จาํนวนตาํราท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จาํนวนหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   
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76 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการ   นํ้าหนกั   

 ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมค่านํ้ าหนกังานสร้างสรรค ์    นํ้าหนกั   

83 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค ์    นํ้าหนกั   

 ประเดน็ที ่4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างองิในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาตต่ิอจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน

วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   คน   

86 จาํนวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   ช้ิน/คน   

ตวับ่งช้ีที ่5.4  ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

87 คะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 คะแนน  
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กาํหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์      

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ประจาํปีการศึกษา 2559 

 

วนัที ่28 มิถุนายน 25560 

ณ ห้องประชุม 19-804 

เวลา กจิกรรม 

8.00-9.00 ลงทะเบียน 

9.00-9.30 ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรกล่าวแนะนาํหลกัสูตร 

9.30-12.30 ประเมินหลกัสูตร 

12.30-13.30 พกัรับประทานอาหาร 

13.30-16.00 ประเมินหลกัสูตร 

16.00-16.30 กรรมการช้ีแจงผลการประเมินและตอบขอ้ซกัถาม 
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