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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2559  ได ้มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมี

ระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั ดี ( 3.07 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 7 

องค์ประกอบ  (13 ตวับ่งชี้) โดยมจีํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องค์ประกอบที่ 2) มจีํานวน 1 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4) และมีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 

(องคป์ระกอบที ่3,5,6 )  

 

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 4.64 ระดบัคุณภาพดมีาก (2 ตวับ่งชี)้ 

องคป์ระกอบที ่3 2.33 ระดบัคุณภาพปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 

องคป์ระกอบที ่4 3.19 ระดบัคุณภาพด ี (3 ตวับ่งชี)้ 

องคป์ระกอบที ่5 2.75 ระดบัคุณภาพปานกลาง (4 ตวับ่งชี)้ 

องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.07 ระดบัคุณภาพด ี (13 ตวับ่งชี)้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

 -หลกัสตูรควรมกีารพฒันาระบบกลไกเกีย่วกบัการรบันกัศกึษาเพือ่ใหไ้ดน้กัศกึษาทัง้ปรมิาณและ

คุณภาพ  
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คาํนํา 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวชิาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ฉบบัน้ี เป็นผลการดําเนินงานของหลกัสูตรฯ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 จดัทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในคณะวทิยาศาสตรบ์รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของมหาวทิยาลยั  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ขอขอบคุณบุคลากรในหลกัสตูรทุกทา่นทีใ่หค้วาม

รว่มมอืและสละเวลาในการจดัทํารายงานการประเมนิตนเองจนรายงานสาํเรจ็สมบูรณ์ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 

รายงานการประเมนิตนเองเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน เพื่อใหไ้ดนํ้าผลการ

ประเมนิมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาคุณภาพของการดําเนินงานต่างๆในหลกัสตูรฯ และใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อการ

พฒันาระบบการเรยีนการสอนในระดบัคณะต่อไป 

 

รศ.ดร.พงษ์แกว้ อุดมสมทุรหริญั 

ประธานหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์

วนัที ่28 มถุินายน 2560 
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

 

ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ ชื่อยอ่ กศ.ม. 

ชื่อภาษาองักฤษ Master of Education (Physics) 

 ภาควชิาฟิสกิส ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รหสัหลกัสตูร  

 25550091104938 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาฟิสกิส์ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในสาระหลกัของฟิสกิส์อย่างถ่องแท้ และนํา

ความรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาดา้นวชิาการ วชิาชพีชัน้สงู และการวจิยัเฉพาะดา้นฟิสกิสว์ทิยาศาสตร ์และฟิสกิสป์ระยกุต์

2. เพื่อผลติครูวทิยาศาสตรท์ี่มคีวามรูค้วามสามารถในสาขาวชิาฟิสกิส ์และทําการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายได ้

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบมาพฒันาหรอืสรา้งองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการและงานวจิยั รวมถงึการสรา้งนวตักรรม

ดา้นการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมไดใ้นอนาคต 

4. สามารถบูรณการความรูแ้ละหลกัการทางฟิสกิสก์บัประสบการณ์ดา้นวจิยั เพื่อนําไปใชใ้นการจดัการปัญหา/

ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อสงัคมและประชาคมไดโ้ดยยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.สริ ิ สรินิิลกุล กศ.บ.(วทิย(์ฟิสกิส)์) 2537, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 

2541, วท.ด.(ฟิสกิส)์ 2549 

2 *อ.ดร.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2537, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2542, 

Dr.rer.nat(ฟิสกิส)์ 2548 

3 *อ.ดร.สพุชิญ  แขมมณ ี วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2539, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2543, 

วท.ด.(ฟิสกิส)์ 2548 

4  ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์  เรอืงรุง่โรจน์ วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2536, M.Phil(ฟิสกิส)์ 2544, 

ปร.ด.(ฟิสกิส)์ 2556 

5  รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2533, วท.ม.(ฟิสกิส)์ 2536, 

วท.ด.(ฟิสกิส)์ 2544 

หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (เอกสารอา้งองิ 1.1) 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) (เอกสารอา้งองิ 1.2) 
 

 

 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั  

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5)  

 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ () 

มปีระสบการณ์

ด้านการสอน 

() 

มปีระสบการณ์ด้าน

การวจิัย 

() 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั                    

2 ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์ เรอืงรุง่โรจน์                    

3 อ.ดร.ภณูศิรา ลิม้นนทกุล                    

4 อ.ดร.สพุชิญ แขมมณ ี                    

5 อ.ดร.โชคชยั พทุธรกัษา                 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการ

ณ์ด้านการ

สอน () 

มี

ประสบการณ์

ด้านการวิจยั

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั                    

2 ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์ เรอืงรุง่โรจน์                    

3 ผศ.ดร.สริ ิสรินิิลกุล                    

4 อ.ดร.จตุรงค ์สคุนธชาติ                    

5 อ.ดร.สพุชิญ แขมมณ ี                    

6 อ.ดร.ภณูศิรา ลิม้นนทกุล                    

7 อ.ดร.โชคชยั พทุธรกัษา                    

8 อ.ดร.สรุวุฒ ิวจิารณ์                    

9 อ.ดร.สวุรรณ พลายพชิติ                    

10 อ.สมศกัดิ ์มณรีตันะกลู                    

11 อ.อทิธศิกัดิ ์ลชัชานนท ์                    

12 อ.มาโนชญ ์เฮงวฒันะ                    
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คณาจารยท์ัง้ 5 คนเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัของนิสติในหลกัสตูรทีไ่ดร้บัอนุมตัเิคา้โครงปรญิญานิพนธแ์ลว้ 

ตามขอ้มลู ณ ปีการศกึษา 2559 และมจีาํนวนนิสติในความดแูลไมเ่กนิเกณฑม์าตราฐานตามที ่สกอ. กาํหนด   

ดงัน้ี (เอกสารอา้งองิ 1.3)  

 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

จํานวนนิสิตทีส่อบเค้าโครงวทิยานิพนธ์

แล้ว ในกาํกบัดูแล (คน) 

 

1 รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั 2 

2 ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์ เรอืงรุง่โรจน์ 3 

3 อ.ดร.ภณูศิรา ลิม้นนทกุล 2 

4 อ.ดร.สพุชิญ แขมมณ ี 2 

5 อ.ดร.โชคชยั พทุธรกัษา 3 

 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม  

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์

ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์

ด้านการวิจยั 

() 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.สพุชิญ แขมมณี                    

2 อ.ดร.โชคชยั พทุธรกัษา                 

3 อ.ดร.เกรกิ ศกัดิส์ภุาพ                    

 

คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ ์ 

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติในหลกัสตูรสาํเรจ็การศกึษา 3 คน คอื  

 1. นางสาวภทัรา ภกัดเีกยีรต ิ

 2. นางสาวกรีต ิวงศผ์ะดาย 

 3. นาวสาวปราณ ีพรหมบุตร 

4.นางสาวสภุาวด ีโกสยั 
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ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ () มปีระสบการณ์ด้าน

การวจิัย 

() 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ดร.พเิชษ  ลิม้สวุรรณ  (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก)    

2 รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั    

3 ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์ เรอืงรุง่โรจน์    

4 ผศ.ดร.ศุภเดช สจุนิพรัหม (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก)    

4 อ.ดร.จตุรงค ์สคุนธชาต ิ    

5 อ.ดร.ภณูศิรา ลิม้นนทกุล    

6 อ.ดร.โชคชยั พทุธรกัษา    

7 ดร.มต ิหอ่ประทุม (ผูท้รงคณุวุฒภิายนอก)    

 

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา  

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 

ในปีการศึกษา 2559 บณัฑิตของหลกัสูตร กศ.ม. (ฟิสกิส์) มผีลการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวชิาการ

เป็นไปตามเกณฑ ์กล่าวคอืมรีายงานสบืเน่ืองฉบบัเต็มในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) หรอืวารสาร

หรอืสิง่พมิพว์ชิาการซึง่อยูใ่นรปูแบบเอกสาร ดงัน้ี (เอกสารอา้งองิ 1.4) 

1. นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ มีผลงานตีพิมพ์เรื่อง Determination of Direct Solar Radiation 

Using Atmospheric Physics Models in Thailand โด ย  Pukdeekiat P. and Ruangrungrote S. ตี พิ ม พ์

เผยแพร่ใน  Proceedings of International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) 

(2016), Kyoto, Japan.   

2. นางสาวกรีต ิวงศผ์ะดาย มผีลงานตพีมิพเ์รือ่ง The Estimations of Global and Diffused Solar 

Radiation Using Meteorological Data and atmospheric modeling โดย Vongpadai K. and 

Ruangrungrote S., ตพีมิพเ์ผยแพรใ่น Proceedings of International Symposium on  Fundamental and 

Applied Sciences (ISFAS) (2016), Kyoto, Japan. 

3. นางสาวปราณี  พรหมบุตร มีผลงานตีพิมพ์ เรื่อง Determination of AOD in the Lower 

Trosphere and Stratosphere โด ย  Pranee Prombut and Siriluk Ruangrungrote ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน 

International Research Symposium on Engineering and Technology (IRSET) (2016), Singapore. 

4. นางสาวสุภาวด ีโกสยั มผีลงานตีพมิพ์เรื่อง Influence of Growth Condition on Morphology 

of ZnO Nanorods by Low-Temperature Hydrothermal Method ตีพิมพ์ใน Supawadee Pokai et al.(2016) 

Key Engineering Materials 675-676:53-56. 
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ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 

-เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคอื อาจารย์ 1 คน ควบคุมปรญิญานิพนธ์ของนิสติไม่เกนิ 5 คน 

อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์มีการควบคุมและให้คําปรกึษาปรญิญานิพนธ์แก่นิสติที่ปรกึษาตามความ

เหมาะสม โดยอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ไดร้ายงานความคบืหน้าของการการควบคุมและใหค้ําปรกึษา

ปรญิญานิพนธแ์ก่นิสติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นประจําทุกภาคการศกึษา และจาํนวนนิสติ

ทีป่รกึษาเป็นไปตาเกณฑม์าตรฐาน ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในเอกสารอา้งองิ 1.3 

  

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง

และสมํา่เสมอ (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
 - อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธข์องหลกัสตูรมผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพรอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน กล่าวคอื อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ุกคนมผีลงานการตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการอยา่ง

น้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปีโดยนบัรวมปีทีป่ระเมนิ 

 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2557 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสตูรปี 2562 

 

ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์พ.ศ. 2557 (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบั 

ตรารบัรองหลกัสตูร 

1.2 ตารางสอนของปีการศกึษา 2559 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  อาจารย์

ผูส้อน และอาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธข์องหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

ฟิสกิส ์

1.3 สรปุขอ้มลูของอาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม และอาจารยผ์ูส้อบปรญิญานิพนธข์อง

นิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2559  

1.4 รายงานผลงานการตพีมิพเ์ผยแพรข่องนิสติทีจ่บการศกึษาในปีการศกึษา 2559 

 

 หนา 9 



หมวดท่ี 2 

บณัฑิตและนิสิต 

 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ สํารวจคุณภาพของบณัฑิตที่จบการศึกษา  ในปี

การศกึษา 2558 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทกัษะทางปัญญา(4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ(5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ(6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

- มจีาํนวนบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ทีส่าํเรจ็การศกึษาตามขอ้มลูของ 

มหาวทิยาลยัรวม 3 คน โดยไดร้บัแบบสาํรวจกลบัมาจํานวน 2  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 67  จากจํานวนบณัฑติที่

สาํเรจ็การศกึษาทัง้หมด โดยระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาฟิสกิส ์เฉลีย่เทา่กบั 4.25 (25.47 /6) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลกัสตูรวชิาชพี จะมคีุณลกัษณะของบณัฑติเพิม่เตมิเป็น 6 ดา้น คอื (6) ดา้นวชิาชพี 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิต       

 

ลาํดบั

ท่ี 
ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.25 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 3 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 

คน 3 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน 4.25 

 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เฉลีย่ 4.67 

 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ เฉลีย่ 3.67 

 (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา เฉลีย่ 4.17 

 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ เฉลีย่ 4.33 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เฉลีย่ 4.33 

 (6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั เฉลีย่ 4.30 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเรจ็

การศกึษา  

รอ้ยละ 67 

หมายเหต ุ: จาํนวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจาํนวน บณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
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การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 

 ผลการประเมนิคุณภาพของบณัฑติปรญิญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตเิป็น

ทีน่่าพอใจโดยไดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.25  โดยมดีา้นคุณธรรม จรยิธรรมไดค้ะแนนสงูทีส่ดุในระดบัดมีาก และ

ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการไดค้ะแนนตํ่าทีส่ดุอยูใ่นระดบัด ีแสดงผูใ้ชบ้ณัฑติตอ้งการใหห้ลกัสตูรเพิม่

ความเขม้ขน้ของเน้ือหาในการเรยีนการสอนใหม้ากขึน้ ซึง่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจะตอ้งประชุมเพือ่วางแผน

พจิารณาต่อไปวา่ความสามารถทางวชิาการน้ีหมายถงึความเขม้ขน้ดา้นเน้ือหาทางฟิสกิสห์รอืดา้นเน้ือหาการ

สอนฟิสกิสห์รอืทัง้สองดา้น 

 รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

2.1 ผลการประเมนิคุณภาพของบณัฑติปรญิญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิ

 

ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่ 

(ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาโท รวม  4 คน และมผีลงานของนิสติและผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์หรอื

เผยแพร่รวม 4 ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ําเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 55  คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้5  คะแนน 

 

 

 

ลาํดบั 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท 

ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

1 

 

นางสาวภทัรา ภกัดเีกยีรต ิ  

 

Pukdeekiat P. and Ruangrungrote S.(2016). Determination 

of Direct Solar Radiation Using Atmospheric Physics Models 

in Thailand . Proceedings of International Symposium on 

Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) , Kyoto, Japan 

0.4 

2 

 

 นางสาวกรีต ิวงศผ์ะดาย  

 

Vongpadai K. and Ruangrungrote S.,(2016). The 

Estimations of Global and Diffused Solar Radiation Using 

Meteorological Data and atmospheric modeling . 

Proceedings of International Symposium on  Fundamental 

and Applied Sciences (ISFAS) , Kyoto, Japan. 

0.4 

3 

 

นางสาวปราณี พรหมบุตร  

  

Pranee Prombut and Siriluk Ruangrungrote 

(2016).Determination of AOD in the Lower Trosphere and 

Stratosphere. International Research Symposium on 

Engineering and Technology (IRSET)Singapore 

0.4 

4 นางสาวสภุาวด ีโกสยั  Supawadee Pokai et al.,(2016) Influence of Growth 

Condition on Morphology of ZnO Nanorods by Low-

1 
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ลาํดบั 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท 

ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

Temperature Hydrothermal Method. Key Engineering 

Materials 675-676:53-56. 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนกั 2.2 

คิดเป็นร้อยละ 55 
 

 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

2.2 ผลงานทีไ่ดร้บัการเผยแพรข่องนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษา 

 

การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    

 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์(ปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท

แบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ คอื 

 แบบที ่1 (ไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาฟิสกิส ์ฟิสกิส์

ประยุกต ์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฟิสกิส ์ ซึง่ผา่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  

สาขาวชิาฟิสกิส์  และเป็นผู้รบัทุนโครงการส่งเสรมิการผลติครูที่มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ

ฟิสิกส์ (สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศึกษา ของสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท.) ซึง่คุณสมบตัขิองผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติผ่านเขา้ศกึษา

ต่อในแผนการเรยีนแบบที ่1 จาํนวน 4 คน 

   แบบที่ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู) สําหรบัผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาฟิสกิส ์ฟิสกิสป์ระยุกต์ หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฟิสกิส ์ ซึง่ผ่านการคดัเลอืก

เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์ และเป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละฟิสกิส ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึ่งคุณสมบตัขิองผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน ในปี

การศกึษา 2559 มนิีสติผา่นเขา้ศกึษาต่อในแผนการเรยีนแบบที ่2 จาํนวน 3 คน 

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  มกีารวางแผน กําหนด

กระบวนการ กลไกและผลการดําเนินงานในการรบันิสติ ประจําปีการศกึษา 2559  ตามแผนผงัที่ 3.1.1 และ

ตารางที ่3.1.1 ดงัต่อไปน้ี 
 

 หนา 12 



 
 

แผนผงัที ่3.1.1 แสดงกระบวนการในการรบันิสติของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์

 

 หนา 13 



ตารางที ่3.1.1 แสดงรายละเอยีดของกระบวนการในการรบันิสติตามแผนผงั 3.1.1 

 ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

1. กาํหนดเป้าหมายจาํนวน 

รบันิสติ และคุณสมบตัขิองผู ้

มสีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้  

เป็นนิสติ กศ.ม. (ฟิสกิส)์  

และอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการ 

สอบประจาํปีการศกึษา  

2559 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

 กาํหนดเป้าหมาย จาํนวนรบั 

นิสติและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิ ์

สมคัรสอบคดัเลอืก แลว้   

ประธาน กรรมการบรหิาร 

หลกัสตูร สง่ผลไปยงับณัฑติ 

วทิยาลยั เพือ่ ประกาศรบั 

สมคัร คดักรองและจดัสอบ 

ขอ้เขยีน 

คณะกรรมการ/ 

ประธานกรรม  

การบรหิารหลกั  

สตูร/ หวัหน้า 

ภาควชิาฟิสกิส ์

ธค. 2558 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่15 

ธนัวาคม 2558 

(3.1.1_1) 

2. เปิดรบัสมคัรสอบคดั 

เลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ประจาํปีการศกึษา 

2559 

บณัฑติวทิยาลยั / กองบรกิาร

การศกึษาเปิดรบัสมคัรสอบคดั 

เลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 2559 

ทางอนิเตอรเ์น็ต ทีเ่วบ็ไซด ์ 

http://grad.swu.ac.th  และ 

http://admission.swu.ac.th   

ตัง้แต่วนัที ่ มกราคม – 

มนีาคม พ.ศ. 2559 

 บณัฑติวทิยาลยั 

/ กองบรกิาร

การศกึษา 

 มค.-มคี.  

2559 

ระเบยีบการรบัสมคัร

สอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติระดบับณัฑติ 

ศกึษาประจาํปีการ 

ศกึษา 2559 

3.  จดัสอบขอ้เขยีน ภาษา  

องักฤษทัว่ไป  สอบขอ้เขยีน 

วชิาเฉพาะสาขา  และสอบ 

สมัภาษณ์เชงิวชิาการ 

(เฉพาะผูท้ีส่อบผา่น  

ขอ้เขยีน)   

บณัฑติวทิยาลยั / กองบรกิาร

การศกึษา จดัสอบขอ้เขยีนภา 

ษาองักฤษทัว่ไป และสอบขอ้ 

เขยีนวชิาเฉพาะสาขา และ 

สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ  

บณัฑติวทิยาลยั  

/ กรรมการสอบ

คดัเลอืก  

 ระเบยีบการรบัสมคัร

สอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติระดบับณัฑติ 

ศกึษา ประจาํปี

การศกึษา 2559 

4.พจิารณาและตดัสนิผลการ 

สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  

กศ.ม.(ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา  

2559 

คณะกรรมการสอบ พจิารณา

และตดัสนิผลใหม้ผีูส้อบผา่น

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 2559   

กรรมการสอบ/  

คณะกรรมการ 

บรหิารหลกัสตูร 

 

เมย. 

2559 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่20  

เมษายน 2559 

(3.1.1_2) 

5. ประกาศผลการสอบ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 2559 

บณัฑติวทิยาลยั / กองบรกิาร

การศกึษา ประกาศผลการสอบ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 2559  

ทางอนิเตอรเ์น็ต ทีเ่วบ็ไซด ์ 

http://grad.swu.ac.th  และ 

http://admission.swu.ac.th 

บณัฑติวทิยาลยั /

กองบรกิาร

การศกึษา 

 ประกาศผลการสอบ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ

ระดบับณัฑติศกึษา 

ประจาํปีการศกึษา 

2559  

6.  ตรวจสอบเพือ่เปรยีบ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร   คณะกรรมการ  รายงานการประชุม
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 ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

เทยีบจาํนวนผูส้อบผา่นการ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ ประจาํปีการศกึษา 

2558 และจาํนวนรบันิสติ

ตามแผนใน มคอ.2  เพือ่

สะทอ้นปัญหาและหาแนว 

ทางแกปั้ญหา แลว้นําเสนอ

แนวทางการปรบัปรงุ 

ตรวจสอบจาํนวนผูส้อบผา่น

การคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ กศ.

ม. (ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 2559 

และจาํนวนรบันิสติตามแผนใน 

มคอ. 2 พบวา่ จาํนวนผูส้อบ

ผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 

กศ.ม. (ฟิสกิส)์ ปีการศกึษา 

2558  น้อยกวา่ จาํนวนทีต่อ้ง 

การรบันิสติตามแผนใน มคอ.2  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

สะทอ้นปัญหาในกระบวนการ

และกลไกในการรบันิสติ  

ตลอดจนหาแนวทางการปรบั 

ปรงุกลไกการรบันิสติ  

บรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่18  

พฤษภาคม  2559 

(3.1.1_3) 

8. นําเสนอแนวทางการ

ปรบัปรงุกระบวนการและ

กลไกในการรบันิสติ ใน 

มคอ.7 รายงานผลการ

ดาํเนินงานของหลกัสตูร ปี

การศกึษา 2559 

 กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

นําเสนอแนวทางการปรบัปรงุ

กระบวนการและกลไกในการ

รบันิสติ ใน มคอ.7 รายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ปี

การศกึษา 2559  เพือ่เป็น

ขอ้มลูสาํหรบันําไปใช/้ปรบัปรงุ 

ขัน้ตอนและกระบวนการรบั

นิสติ ในปีการศกึษา 2560 

กรรมการบรหิาร 

หลกัสตูร 

 

 พค.2559 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่18  

พฤษภาคม 2559 

(3.1.1_3) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

3.1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม  2558  

3.1.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เมือ่วนัที ่20  เมษายน  2559  

3.1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เมือ่วนัที ่18  พฤษภาคม  2559  

 

  

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดด้ําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําหลกัสูตรเพื่อชีแ้จง วางแผน

การเตรยีมความพรอ้มของนิสติก่อนเขา้ศกึษา และมอบหมายงานและหน้าทีร่บัผดิชอบในการปฐมนิเทศนิสติ

ตามแผนและกําหนดการปฐมนิเทศของบณัฑติวทิยาลยั ใหแ้ก่อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการของนิสติใหม่ชัน้ปีที ่1 

คอื รศ.ดร.พงษ์แกว้ อุดมสมทุรหริญั ซึง่ รศ.ดร.พงษ์แกว้อุดมสมทุรหริญัไดน้ดัประชุมนิสติใหมช่ัน้ปีที ่1 จาํนวน 
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7 คน เพื่อชี้แจงแนวทางในการศกึษา การใชช้วีติการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ การทําปรญิญานิพนธ์ และได้

จดัทาํกลุ่มในโปรแกรมไลน์ชื่อวา่ “Physics premium 59” ขึน้เพือ่เป็นชอ่งทางสาํหรบัการถาม-ตอบปัญหาต่างๆ 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่นิสติใหม ่ 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

3.1.2_1 กลุ่มในโปรแกรมไลน์ชื่อวา่ “Physics premium 59” โดยอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการของนิสติใน

ชัน้ปีที ่1 ประจาํปีการศกึษา 2559 

 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

โดยมกีระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา หลกัสูตรมีการจดัระบบการดูแลนิสิตของ

อาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการ โดยมีการควบคุมกํากบัให้จํานวนนิสติต่ออาจารย์ที่ปรกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนด เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต ทัง้ทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตใน

มหาวทิยาลยั นอกจากน้ียงัมกีระบวนการในการคดัเลอืกอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีม่คีวามเชีย่วชาญใน

ดา้นที่นิสติทําวจิยั โดยนิสติสามารถสอบถามชื่อของอาจารยท์ีม่คีวามเชี่ยวชาญในที่ปัญหาวจิยัที่ตนเองสนใจ

จากอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ จากนัน้นิสติสามารถขอเขา้พบอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆไดด้ว้ย

ตนเอง หากนิสติไม่สามารถหาอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธไ์ดด้ว้ยตนเอง คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจะ

รว่มกนัพจิารณาอาจารยท์ีป่รกึษาทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะดแูลงานวจิยัในสาขาทีนิ่สติ  

2. การจัดระบบติดตามผลการทําปริญญานิพนธ์ หลักสูตรได้มีการกําหนดให้นิสิตรายงาน

ความก้าวหน้าในการทําวทิยานิพนธ์ โดยทุกครัง้ที่นิสติเขา้พบอาจารย์ที่ปรกึษา จะต้องมกีารบนัทกึข้อมูล

ความก้าวหน้าในรายงานความก้าวหน้าในการทําปรญิญานิพนธ์ เพื่อเป็นการตดิตามผลการทําวจิยัของนิสติ

เป็นระยะ และทาํใหก้ารตดิตามผลการทาํวจิยัของอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  

3. การเสริมความรู้เพ่ิมเติมแก่นิสิตเก่ียวกบัการทําวิจยั หลกัสูตรได้มีการจดัโครงการพฒันา

ศกัยภาพนิสติในการเสรมิความรูด้า้นการทําวจิยั และตดิตามผลการทําปรญิญานิพนธ์ของนิสติ โดยการเชญิ

ผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการทําวจิยั การเขยีนบทความวจิยัและเปิดโอกาสใหนิ้สติแต่ละสาขาวชิาได้

ร่วมกันนําเสนอความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ของตน ซึ่งทําให้นิสิตได้เห็นแนวทางการวิจัยที่

หลากหลาย และเป็นแรงเสรมิในการทาํวจิยัของนิสติ  
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4. การจดัตัง้กรรมการ/ผู้เช่ียวชาญประจาํสาขาวิชา หลกัสูตรได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการและ

ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขาวชิาทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติ โดยคณะกรรมการ

ดงักล่าวต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรว่าเป็นผูท้ีม่คีวามชํานาญในสาขาวชิานัน้ๆ 

เพือ่ใหง้านวจิยัของนิสติมคีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ  

จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ทําให้ในปัจจุบันมีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา โดยได้ผ่าน

กระบวนการนําเสนอผลงานวจิยัทัง้ในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิวารสารในฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ(3.2_1) 

- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 - หลกัสตูร กศ.ม.ฟิสกิส ์ในความรบัผดิชอบของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ไดต้ระหนกัถงึความจาํเป็นในการ

พฒันาศกัยภาพของนิสติเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 จงึไดส้ํารวจความต้องการของนิสติ

และพจิารณาความตอ้งการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร หลกัสตูร กศ.ม.ฟิสกิส ์ไดจ้ดักจิกรรม ภายใตก้าํกบัของ

คณะกรรมการดูแลนิสติทุน สควค. คณะวทิยาศาสตร์ ได้จดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของนิสติและการ

เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดว้ยการนํานิสติทุน สควค.ของหลกัสตูร กศม.ฟิสกิส ์เขา้รว่ม การ

ประชุมวชิาการ “วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่9” ประจําปีการศกึษา 2559 ระหว่างวนัที ่25-26 พฤษภาคม 2560 ที่

คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยับูรพา เพื่อใหนิ้สติไดม้โีอกาสเขา้ร่วมประชุมระดบัชาต ิแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บั 

นิสติ คณาจารยแ์ละนกัวจิยัในสถาบนัอื่นๆ ในประเดน็ต่างๆทางวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรศ์กึษา โดยเฉพาะ

อย่างยิง่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้ละการวจิยัรวมถึงนวตักรรม ซึ่งสอดคล้องกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

(3.2_2)  นอกจากน้ีสําหรบันิสติชัน้ปีสงูๆทีท่ําวทิยานิพนธแ์ลว้ หลกัสตูร กศ.ม.ฟิสกิส ์ในความรบัผดิชอบของ

อาจารยท์ี่ปรกึษา/ ทีป่รกึษาร่วมปรญิญานิพนธ์ ไดต้ระหนักถงึความจําเป็นในการพฒันาศกัยภาพในดา้นการ

นําเสนอผลงานทางวชิาการของนิสติเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 จงึไดส้าํรวจความตอ้งการ

ของนิสติ และไดส้นบัสนุนใหนิ้สติไดข้อทุนสนบัสนุนการนําเสนอผลงานจากมหาวทิยาลยั ซึง่ในปีการศกึษาน้ีได้

ส่งนิสติจํานวน 3 คน ภายใต้การสนับสนุนทุนในการนําเสนอของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปร่วมงาน

ประชุ มน าน าชาติ  International Conference on Science Educator and Teacher 2017 (ISET2017) ณ 

จงัหวดัภูเกต็ (3.2_2) เพื่อนําเสนอผลงานวจิยั พรอ้มทัง้ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัวจิยัในสถาบนัอื่นๆ

ทัง้ในและนอกประเทศ ในประเดน็ต่างๆทางวทิยาศาสตรศ์กึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้

แบบ active learning ซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดของเอกสาร 

3.2_1 รายงานความกา้วหน้าเกีย่วกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธข์องนิสติในปีการศกึษา 2558 

3.2_2 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  

ปีการศึกษาท่ี

รบัเข้า  

 

จาํนวน

รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง) ในแต่

ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2556 3 3 3 3 100 

ปี 2557 4 4 4 31 100 

ปี 2558 3  1 02 0 

ปี 2559 7   7 100 

อตัราการคงอยู ่ =  จาํนวนนิสติชัน้ปีที ่3 

                           จาํนวนนิสติรบัเขา้ (ชัน้ปีที ่1) 

รายการหลกัฐานอ้างอิง …………(3.3_1)…………… 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 
1 นิสติเสยีชวีติ 1 ราย 
2 นิสติลาออก เพือ่สมคัรเรยีนต่อทุน สควค ในปีถดัไป 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  

ในเรือ่งทุนการศกึษา เน่ืองจากในปีการศกึษา 2559  สสวท. เปิดรบัสมคัรใหทุ้นการศกึษากบันิสติทีจ่บ 

วทบ. และ กศบ. ต่อปรญิญาโทไดท้ีเ่รยีกวา่ ทุน สควค. ทาํใหใ้นปีน้ีมจีาํนวนนิสติมากกวา่ปีอืน่ๆ 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี

รบัเข้า 
จาํนวนรบัเข้า 

จาํนวนท่ีสาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2555 3 1 1 - 

ปี 2556 3 - - 3 

ปี 2557 4 - - - 

รายการหลกัฐานอ้างอิง …………(3.3_2)……………… 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

 1.เน่ืองจากนิสติบางคนทีม่าศกึษาต่อในหลกัสตูรน้ีมงีานประจาํทีท่าํอยูแ่ลว้ พอเรยีนไปไดส้กัระยะ

หน่ึงจะตอ้งกลบัไปทาํงาน จงึทาํใหไ้มม่เีวลาในการทาํปรญิญานิพนธท์ีเ่พยีงพอเพือ่ทาํใหจ้บการศกึษาไดต้าม

เวลา 

 2.นิสติทุน สควค. (รบัเขา้ปีการศกึษา 2557) เมือ่ขึน้ชัน้ปีที ่2 จะตอ้งไปฝึกสอนทีโ่รงเรยีนเตม็เวลา 

ทาํใหไ้มม่เีวลาในการทาํปรญิญานิพนธท์ีเ่พยีงพอเพือ่ทาํใหจ้บการศกึษาไดต้ามเวลา จงึทาํใหเ้สยีเวลาในการ

ทาํปรญิญานิพนธเ์พิม่เตมิอกี  

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2559  เทา่กบั .......4.45....... 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เทา่กบั .......4.19....... 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เทา่กบั .........-....... 

 

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิสใ์หนิ้สติประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 

โดยมแีนวโน้มผลการประเมนิ....ดขีึน้............  

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 

ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดของเอกสาร 

3.3_1 รายงานจาํนวนนิสิต จากอาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํชั้นปี 

3.3_2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
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หมวดท่ี 3 

อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

 ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มผีลการดาํเนินงานตามแผนภาพ ดงัน้ี 

 
 

แผนผงัที ่4.1.1 ระบบและกลไกการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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ตารางที ่4.1.1 แสดงรายละเอยีดของระบบและกลไกการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผดิชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

1. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรและภาควชิาฟิสกิส ์

พจิารณาความจาํเป็นในการ

รบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ

ภาคฟิสกิส ์รว่มกนัประชุม

พจิารณาความจาํเป็นในการรบั

และแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกั 

สตูร ซึง่พจิารณาจากความเสีย่ง

ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกั 

สตูรทีอ่าจไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลกัสตูร โดยบรูณ

การรว่มกบัแผนยทุธศาสตรแ์ละ

กรอบอตัรากาํลงั ของภาควชิา

ฟิสกิส ์

คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร /

ภาควชิาฟิสิกส์ 

กย. 

2559 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร เม่ือวนัท่ี 14 

กนัยายน  2559 (4.1_1) 

2. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร และภาควชิาฟิสกิส ์

กาํหนดคุณสมบตั ิและรา่ง

ขอ้กาํหนดภาระงาน 

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และภาควชิาฟิสกิส ์กาํหนด

คุณสมบตั ิและรา่งขอ้กาํหนด

ภาระงานของอาจารยใ์หม ่ 

2. มหาวทิยาลยัประกาศรบัสมคัร

งาน ตาํแหน่งอาจารย ์สงักดั

ภาควชิาฟิสกิส ์หากยงัไมม่บุีคคล

มาสมคัร หรอืมคีุณสมบตัไิมค่รบ

ตามทีร่ะบุ กท็าํการเปิดรบัสมคัร

ใหมอ่กีครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร  

/ ภาควชิาฟิสิกส์/ 

มหาวทิยาลยั 

 ภาควชิาฟิสิกส์ กาํหนด

คุณสมบติั และร่าง

ขอ้กาํหนดภาระงาน 

3. คณะกรรมการคดัเลอืกผู้

ทีม่คีุณสมบตัติามทีห่ลกัสตูร

ระบุไว ้

1. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แต่งตัง้คณะกรรมการ เพือ่สอบ

คดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัติามที่

หลกัสตูรระบุ 

2. คณะกรรมการคดัเลอืกทาํการ

คดัเลอืกบุคคลซึง่มคีวามรู ้

ความสามารถ คุณลกัษณะ หรอื

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบั

ขอ้กาํหนดภาระงานของตาํแหน่ง  

3. มหาวทิยาลยับรรจุและแต่งตัง้

ตามลาํดบับญัชทีีป่ระกาศผล 

คณะกรรมการ

สอบคดัเลือก  

/ มหาวทิยาลยั 

ตค. - 

ธค. 

2559 

 

4. การแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

1. ภาควชิาฟิสกิส ์เสนอต่อคณะ   

วทิยาศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั

ตามลาํดบั เพือ่ขอดาํเนินการ

แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภาควชิาฟิสิกส์ 

 / คณะวทิยาศา 

สตร์ /มหา 

วทิยาลยั 

มค. 

2560 

คาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร กศ.ม. 

(ฟิสิกส์)  (4.1_2) 

5. ประเมนิผลทีไ่ดร้บัจาก 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการ พค. – รายงานการประชุม

 หนา 21 



ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผดิชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

การรบัอาจารยป์ระจาํหลกั 

สตูร 

ประเมนิผลทีไ่ดร้บัจากการรบั

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร พบวา่  

อาจารยท์ีด่าํเนินการรบัเขา้มามี

ความจาํเป็นตอ้งไปปฏบิตัหิน้าที่

ในหลกัสตูรอื่นก่อน 

บริหารหลกัสูตร 

 

มิย. 

2560 

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร วนัท่ี 30 พค 

2560 (4.1_3) 

 

6. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร ประชุมเพือ่ประ 

เมนิกระบวนการ ผลทีไ่ดร้บั 

และเสนอแนะแนวทางการ

ปรบัปรงุ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ประชุมเพือ่ประเมนิกระบวนการ 

ผลทีไ่ดร้บั และเสนอแนะแนว

ทางการปรบัปรุงเพือ่ใชว้างแผน 

การรบั  การแต่งตัง้ หรอืปรบั 

เปลีย่นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใน

ปีการศกึษาต่อไปเพือ่ทดแทน

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีอ่าจ

ลดลงเน่ืองจากการลาออก หรอื

เกษยีณอายรุาชการ 

คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร 

 

พค. –

มิย. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร วนัท่ี 30 พค

2560 (4.1_3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 22 



- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

 
แผนผงัที ่4.1.2 ระบบและกลไกการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

ตารางที ่4.1.2 แสดงรายละเอยีดของระบบและกลไกการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ระบบ การดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

1. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร และภาควชิาฟิสกิส ์

พจิารณาวางแผนการบรหิาร

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และภาควชิาฟิสกิส ์พจิารณาวาง

แผนการบรหิารอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร เพือ่รกัษาอาจารยป์ระจาํ

ทีม่ศีกัยภาพตามทีห่ลกัสตูร

ตอ้งการใหค้งอยูก่บัหลกัสตูร 

จนถงึวาระการปรบัปรงุอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบและอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร หรอืเกษยีณอายุ

ราชการ/ลาออกไป 

 

 คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร / 

ภาควชิาฟิสกิส ์

กย. 

2559 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่14 

กนัยายน  2559  

(4.1_1) 

2. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร กาํหนดบทบาท

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

กาํหนดบทบาทหน้าที ่ความรบั 

ผดิชอบ และมอบหมายภาระ  

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร  

 

ตลอด

ปีการ 

ศกึษา 

ประกาศบณัฑติ

วทิยาลยั เรือ่ง 

คณะกรรมการบรหิาร

 หนา 23 



ระบบ การดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

และมอบหมายภาระหน้าที่

ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

หน้าทีใ่หเ้หมาะสมกบัคุณวฒุ ิ

ความรู ้ความสามารถและประสบ 

การณ์ ตามประกาศบณัฑติ

วทิยาลยั เรือ่ง คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

2559 หลกัสตูร 

 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

ดาํเนินการตามภาระหน้าทีท่ี่

ไดร้บัมอบหมาย 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรดาํเนินการ

ตามภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ดงัเชน่ วางแผน ตดิตาม ทบทวน

การดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

ตลอด

ปีการ 

ศกึษา 

2559 

 

4. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร ประเมนิผลทีไ่ดร้บั

จากการบรหิารอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ประเมนิผลทีไ่ดร้บัจากการบรหิาร

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดย

พจิารณาจาก สรปุผลการประเมนิ

ภาระงานเชงิปรมิาณของบุคคล

สายวชิาการ ของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร และมาตรฐานภาระงาน

ทางวชิาการของผูด้าํรงตาํแหน่ง

วชิาการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรฒ พบวา่ คณะกรรมการประ 

จาํหลกัสตูรไดท้าํหน้าที ่รบัผดิ 

ชอบดแูลการศกึษาในหลกัสตูร

ตลอดปีการศกึษา 2559 ไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์ 

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร  

 

พค. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร วนัที ่30 พค 

2560 (4.1_3) 

5. คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรประชุม เพือ่ประ 

เมนิกระบวนการ ผลทีไ่ดร้บั 

และเสนอแนะแนวทางการ

ปรบัปรงุ 

ในปีการศกึษา 2559 นิสติใน

หลกัสตูรพรเีมยีม ควรจะตอ้งทาํ

การสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์

ใหแ้ลว้เสรจ็ในปีการ 2560  ดงันัน้

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

จาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มสาํหรบั

การจดัสอบเคา้โครงฯและการ

ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธใ์ห้

แลว้เสรจ็ตามกําหนดของหลกัสตูร 

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร  

 

พค. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร วนัที ่30 พค

2560 (4.1_3) 

 

 

 

 

 

 

 หนา 24 



- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

 

 
แผนผงัที ่4.1.3 ระบบและกลไกการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

ตารางที ่4.1.3 แสดงรายละเอยีดของระบบและกลไกการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

1. คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

พจิารณาวางแผนการ

สง่เสรมิและพฒันา

อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร พจิารณาวาง

แผนการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร  

- วางแผนการขอตาํแหน่งทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

- สง่เสรมิการสรา้งผลงานดา้นวชิาการ ทัง้การ

เขยีนบทความทางวชิาการและตาํราทางวชิาการ 

- เสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการระหวา่ง

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และภายนอกหลกัสตูร 

- สนบัสนุนการเขา้อบรมการวจิยัและเขา้รว่มการ

ประชุมทางวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  

- เสรมิสรา้งการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการ

สอน และเน่ืองจากมกีารแต่งตัง้อาจารยใ์หมเ่ขา้

มาเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร วางแผนใหอ้าจารยใ์หมเ่ขา้รว่ม

โครงการต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิการเพิม่พนูความรูท้ี่

คณะกรรมการ 

บรหิารหลกั 

สตูร  

 

พค.- 

กย. 

2559 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่14 

กนัยายน  2559  

(4.1_1) 

 หนา 25 



ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 
เอกสาร/หลกัฐาน 

เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าที ่

2. อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร เขา้รว่มกจิ 

กรรม ทีก่่อใหเ้กดิการ

เพิม่พนูความรูค้วาม 

สามารถของอาจารย ์

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เขา้รว่มกจิกรรม ทีก่่อ 

ใหเ้กดิการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของ

อาจารย ์ 

- วางแผนการขอตาํแหน่งทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

- สง่เสรมิการสรา้งผลงานดา้นวชิาการ ทัง้การ

เขยีนบทความทางวชิาการและตาํราทางวชิาการ 

ดงัเหน็ไดจ้าก มกีารใหข้อ้มลูแหลง่ทุนวจิยัทัง้

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

- เสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการระหวา่ง

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และภายนอก 

 - สนบัสนุนการเขา้อบรมการวจิยัและเขา้รว่มการ

ประชุมทางวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  

อาจารย์

ประจาํ

หลกัสตูร 

ตลอด

ปีการ 

ศกึษา 

2559 

 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร เมือ่วนัที ่14 

กนัยายน  2559  

(4.1_1) 

 

3. คณะกรรมการบร ิ

หารหลกัสตูรประ 

เมนิ ผลทีไ่ดร้บัจาก

การสง่เสรมิและพฒั 

นาอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประเมนิผลที่

ไดร้บัจากการสง่เสรมิและพฒันาวา่อาจารย์

ประจาํหลกัสตูรทุกคนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมที่

ก่อใหเ้กดิการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ

อาจารยต์ามแผนทีต่ ัง้ไว ้

คณะกรรม 

การบรหิาร

หลกัสตูร  

 

มยิ. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร วนัที ่30 พค 

2560 (4.1_3) 

4. คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรประ 

ชุมเพือ่ประเมนิกระ 

บวนการ  ผลทีไ่ดร้บั 

และเสนอแนะแนว

ทางการปรบัปรุง 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชุม เพือ่ประ 

เมนิกระบวนการ ผลทีไ่ดร้บั และเสนอแนะแนว

ทางการปรบัปรุง เพือ่ใชว้างแผนการสง่เสรมิและ

พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในปีการศกึษา 

2560 ควรวางแผนใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร

เสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบัชาติ

หรอืนานาชาต ิ 

คณะกรรม 

การบรหิาร

หลกัสตูร  

 

มยิ. 

2560 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร วนัที ่30 พค 

2560 (4.1_3) 

 

- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (4.1_4) 

 

ลาํดบัที ่ ช่ือ-นามสกุล กจิกรรม 

1 ผศ.ดร.สริ ิ สรินิิลกุล 1.AMM2017 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2-4 มถุินายน 2560 

2.โครงการพฒันาระบบบณัฑิตศึกษาสู่การเป็นอาจารย์บณัฑิต 

ครัง้ที ่1 , เมษายน 2560 มศว 

2 อ.ดร.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ การประชุมวชิาการ “วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่9” ประจาํปีการศกึษา 

2559 ระหว่างวนัที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ที่คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยับรูพา 

3 อ.ดร.สพุชิญ  แขมมณี 1.AMM2017 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2-4 มถุินายน 2560 
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2.โครงการพฒันาระบบบณัฑิตศึกษาสู่การเป็นอาจารย์บณัฑิต 

ครัง้ที ่1 , เมษายน 2560 มศว 

4 ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์  เรอืงรุง่โรจน์ Proceedings of International Symposium on Fundamental 

and Applied Sciences (ISFAS) (2016), Kyoto, Japan. 

5 รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั 1.ICAPMA 2017,1-2June 2017 ,Thailand 

2.การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจ ัยครัง้ที่  9” ประจําปี

การศึกษา 2559 ระหว่างวนัที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ที่คณะ

วทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยับรูพา 

 

การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่  

มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่จาํนวน …-….. คน 

การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี                    

รายการหลกัฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดของเอกสาร 

4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วนัที ่14 กนัยายน  2558 

4.1_2 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร กศ.ม. (ฟิสกิส)์ 

4.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วนัที ่30 พฤษภาคม 2559 

4.1_4 กจิกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 3 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 60 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 3.75 คะแนน 
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ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ 6.2 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 124 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

 

ลาํดบั 

 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

1 

 

ผศ.ดร.สริ ิ สรินิิลกุล   

2 

 

อ.ดร.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ   

3 

 

อ.ดร.สพุชิญ  แขมมณี Putharugsa,C.,Khemmani,S.,Utayarat,P.,Luangtip,W.,(2016). 

Incestigation of rolling motion of hollow cylinder using 

smartphone. European Journal of Physics 37(5) 055004. 

1.0 

4 

 

ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์  เรอืง

รุง่โรจน์ 

1.Pukdeekiat P. and Ruangrungrote S.(2016). Determination 

of Direct Solar Radiation Using Atmospheric Physics Models 

in Thailand . Proceedings of International Symposium on 

Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) , Kyoto, Japan 

2. Vongpadai K. and Ruangrungrote S.,(2016). The 

Estimations of Global and Diffused Solar Radiation Using 

Meteorological Data and atmospheric modeling . 

Proceedings of International Symposium on  Fundamental 

and Applied Sciences (ISFAS) , Kyoto, Japan. 

3. Pranee Prombut and Siriluk Ruangrungrote 

(2016).Determination of AOD in the Lower Trosphere and 

Stratosphere. International Research Symposium on 

Engineering and Technology (IRSET)Singapore 

0.4 

 

 

 

 

0.4 

 

 

 

 

0.4 

5 

 

รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุร

หริญั 

1.Journal of Ovonic Researcch12(2) (2016) 67-74. 

2.Key Engineering Materials 675-676 (2016) 307-

311.(SCOPUS) 

3.Key Engineering Materials 675-676 (2016) 303-306. 

(SCOPUS) 

4.Key Engineering Materials 675-676 (2016) 299-

302(SCOPUS) 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนกั 6.2 

คิดเป็นร้อยละ 124 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

4.2 ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

 

ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)   

 ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 5 5        5 

ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 5 4.93 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดของเอกสาร 

4.3 แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 4 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร  

 การผลติครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามสามารถในการจดัการศกึษาเพื่อตอบสนองการพฒันา

ประเทศนัน้  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้กําหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาคร ู

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาควรมคีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู เพื่อให้

บณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาเป็นผูนํ้าในการเปลีย่นแปลงทางทดีใีนฐานะครวูทิยาศาสตร ์ซึง่มคีุณวุฒริะดบัปรญิญา

โททางการศึกษา สาขาวทิยาศาสตร์ฟิสกิส์ อกีทัง้ในปัจจุบนัครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมใีบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ โดยมคีุณสมบตัิตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาที่กําหนดในข้อบงัคบัคุรุสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมาตรฐานความรู้

ประกอบด้วยความรู้ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านปรชัญาการศึกษา ด้านภาษาและวฒันธรรม 

จติวทิยาสําหรบัครู ด้านหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการ

เรยีนรู ้ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ดา้นการวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา และดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชพีนัน้ บณัฑิตจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

หลกัสูตรปรญิญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมนิปฏิบตัิการสอนตาม

หลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการคุรสุภากาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรยีน 

2. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

  มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีขา้งตน้ถอืเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการ

ปฏบิตัตินของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความสามารถ และความชํานาญเพยีงพอใน

การประกอบวชิาชพี  โดยผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาต้องประพฤตปิฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพีเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวชิาชพี สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธาให้แก่ผู้รบับรกิาร 

สามารถตอบคาํถามสงัคมไดว้า่การมกีฎหมายรองรบัและความสาํคญักบัวชิาชพีทางการศกึษา เน่ืองมาจากเป็น

วชิาชพีทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญในการประกอบอาชพี จากเหตุผลทีก่ล่าว

มาขา้งต้น การออกแบบหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์จงึอยู่บนแนวคดิทีมุ่่งผลติบณัฑติให้

เป็นครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ โดยพฒันาหลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัวชิาชพีทางการ
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ศกึษาและสอดรบักบัความต้องการ และรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในอนาคต โดยสาระของรายวชิาใน

หลกัสูตรครอบคลุมเน้ือหาวชิาความรูท้างฟิสกิสแ์ละศาสตรก์ารสอนทีท่นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคมและผูใ้ชบ้ณัฑติ  

- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรฯครัง้

ล่าสุดจากหลกัสูตรเดมิ คอื หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นหลกัสตูรระดบั

ปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2 ทีม่กีารทําปรญิญานิพนธแ์ละศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ แบบไม่

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูเป็นหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์พ.ศ. 2557 ซึง่เป็นหลกัสตูรที่

มแีผนการศกึษา 2 แบบ (5.1_1) ดงัต่อไปน้ี   

 แบบที ่1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู มจีาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 41 หน่วยกติ 

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขาฟิสกิส ์ฟิสกิสป์ระยกุต ์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฟิสกิส ์ 

  แบบที ่2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู มจีาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 46 หน่วยกติ 

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาฟิสกิส ์ฟิสกิสป์ระยุกต ์

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์  ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวชิาฟิสกิส ์ ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และเป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครู

ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละฟิสกิส ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษาของสถาบนัสง่เสรมิ

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่คุณสมบตัขิองผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน   

 การปรบัปรุงหลกัสูตรขา้งต้นมรีายละเอยีดของการไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตร จากหน่วยงานที่

รบัผดิชอบตามลาํดบัขัน้ ดงัต่อไปน้ี 

- ไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ในการประชุม

ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่27 เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557  

- ไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาวชิาการในการประชุมครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่11 เดอืน

มนีาคม พ.ศ. 2557  

- ไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่5/2557 เมือ่วนัที ่2 

เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ 

- ไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) เมือ่วนัที ่1 

สงิหาคม 2557  

 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 
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1.1 ตลอดเวลาทีผ่า่นมาปัญหาทีพ่บในการบรหิารหลกัสตูรสว่นใหญ่เกดิจากการปรบัเปลีย่นแนวทางใน

การประเมนิเรว็เกนิไป จนทาํใหร้อบของการปรบัปรงุหลกัสตูรตามไมท่นั อกีทัง้ยงัทาํใหก้รรมการบรหิาร

หลกัสตูรตอ้งเสยีเวลาในการคอยตดิตามและทาํความเขา้ใจรปูแบบการประเมนิหลกัสตูร 

1.2 จาํนวนนิสติทีน้่อยลง และไมส่มํ่าเสมอ  

1.3 ปัญหาในเรือ่งโรงเรยีนฝึกสอนของนิสติ เชน่ การปรบัตวัของนิสติเขา้กบัรปูแบบของโรงเรยีน การ

แบ่งเวลาเพือ่ทาํปรญิญานิพนธ ์

 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

2.1 การปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินท่ีเร็วเกินไปส่งผลใหใ้นรอบของการปรับปรุงหลกัสูตรตามไม่ทนั 

ถา้กรรมการบริหารหลกัสูตรไม่คอยติดตามกจ็ะทาํใหไ้ม่บรรลุผลสมัฤทธิผลตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรได ้ซ่ึง

ในหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่เกิดปัญหาน้ี เน่ืองจากมีกรรมการบริหารหลกัสูตรคอยติดตาม

เกณฑก์ารประเมินอยูเ่สมอ อีกทั้งจาํนวนนิสิตท่ีอยูใ่นหลกัสูตรยงัมีจาํนวนนอ้ยการปรับเปล่ียนจึงสามารถทาํได้

อยา่งรวดเร็ว 

2.2 สรา้งแรงจงูใจนิสติดว้ยการรบัโครงการผลติคร ูสควค อยา่งเตม็รปูแบบ ทาํใหนิ้สติทีจ่ะเขา้มาใหม่

ในปีการศกึษาจะไดร้บัทุนการศกึษาทุกคน และจะมอีตัราการคงอยูท่ีส่งู 

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

3.1 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรไดป้รบักระบวนการรบันิสติใหม ่โดยจะรบันิสติตามโครงการสง่เสรมิ

การผลติครูที่มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละฟิสกิส ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษาของ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ทัง้หมดในเทอม 1/2559  โดยนิสติทีจ่ะเขา้มาจะ

เป็นทัง้ 2 คอืแบบที่ 1 ไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู สําหรบัผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีการศึกษา

บัณฑิต(กศ.บ.) สาขาฟิสิกส์ และ  แบบที่ 2 ขอรบัใบประกอบวิชาชีพครู  สําหรบัผู้สําเร็จการศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาฟิสกิส ์ กรรมการบรหิาร หลกัสูตร กศ.ม.ฟิสกิส ์ได้พจิารณา

ร่วมกนัแลว้เสนอ สสวท ขอประกาศรบัแบบละ 8 คน ซึ่ง สสวท พจิารณาแลว้กอ็นุมตัติามทีเ่สนอ ปรากฎว่ามี

นิสติ แบบที1่ จํานวน 4 คน แบบที ่2 จาํนวน 3 คน ในปีการศกึษา 2560 กรรมการบรหิารหลกัสตูรยงัคงใชร้ปู

แบบเดมิ แต่พบว่า นิสติ แบบที ่1 จาํนวน 1 คน แบบที ่2 จํานวน 3 คน ทีก่ําลงัรอสอบสมัภาษขัน้ตอนสุดทา้ย 

นิสติมจีํานวนน้อยลงอาจเน่ืองมาจากนิสติส่วนใหญ่ได้สอบบรรจุเข้ารบัราชการครูแล้วจงึทําให้มผีู้สมคัรมา

คอ่นขา้งน้อยกวา่เดมิอยา่งชดัเจน (5.1_2) 

3.2 เตรยีมความพรอ้มของอาจารยใ์นการสอนและควบคุมปรญิญานิพนธ ์เพือ่ใหนิ้สติรุน่ใหมม่คีุณภาพ

ตามเงือ่นไขการรบัทุน สควค. ของ สสวท. โดยสามารถจบการศกึษาไดใ้นระยะเวลา 2 ปีการศกึษา 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

5.1_1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ 

5.1_2 โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละฟิสกิส ์(สควค.) 
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การกาํหนดผูส้อน 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯจงึไดจ้ดัประชุมเพือ่จดัหาอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาของ 

หลกัสูตรฯจากความถนัดและความสมคัรใจของอาจารยแ์ต่ละท่าน เน่ืองจากคณาจารยข์องหลกัสูตรส่วนใหญ่

สาํเรจ็การ ศกึษาระดบัปรญิญาเอก จงึมคีวามรูท้ีท่นัสมยั และมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาเอกของตน ดงันัน้

ในการประ ชุมจดัตารางสอนคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและคณาจารย์ทุกท่านจึงมีความเห็นพ้องกัน

เกี่ยวกับการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยจะจดัให้อาจารย์แต่ละคนสอนไม่เกิน 3 รายวิชาต่อภาค

การศกึษา และมกีารหมนุเวยีนของผูส้อนของรายวชิาซึง่มผีูส้อนทีม่คีวามถนดัหลายคน 

 

- การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มกีารกํากบัตดิตามการจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน โดยแจง้อาจารยผ์ูส้อนทุก

ทา่นใหด้าํเนินการปรบัปรุง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของทุกรายวชิาใหเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มทัง้แจง้กําหนดระยะเวลา

สง่และเผยแและเผยแพรข่ึน้บนเว๊ปไซดข์องคณะวทิยาศาสตร ์โดยทีก่ําหนดช่วงเวลาในการเผยแพร ่มคอ.3 คอื

ระยะเวลาก่อนเปิดภาคการศกึษา ส่วนกําหนดช่วงเวลาในการเผยแพร่ มคอ.5 คอืระยะเวลาภายใน 1 เดอืน

หลงัจากปิดภาคการศกึษา ในปีการศกึษา 2559 พบว่าอาจารย์ผูส้อนในทุกรายวชิาได้ปรบัปรุงและเผยแพร ่

มคอ.3 และ มคอ.5 ตามระยะเวลาทีก่าํหนด ทัง้น้ีไดป้ระกาศอยา่งชดัเจนในเวป์ไซดข์องมหาวทิยาลยั 

 

- การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทาง

สงัคม การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

 อาจารย์ผูส้อนทุกคนใหค้วามสําคญักบัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัโดยมุ่งเน้นพฒันาทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชพี พรอ้มทัง้สอดแทรกจรรยาบรรณของวชิาชพีครแูละจรรยาบรรณของนักวจิยั นอกจากน้ียงั

สอดแทรกการสอนแบบทีเ่น้นวจิยัเป็นฐานเพื่อฝึกทกัษะการเป็นนักวจิยัใหแ้ก่นิสติ รวมทัง้หลกัสูตรยงัจดัใหม้ี

รายวชิาบงัคบัทีเ่น้นการวจิยัโดยตรง ไดแ้ก่ รายวชิา วทศ 502 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์3(2-2-5) และ รายวชิา ฟศ 692 สมันาวจิยัฟิสกิสศ์กึษา 1(0-2-1)  

 

- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร ์

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติสาขาฟิสกิสใ์หค้วามสาํคญักบัคุณภาพปรญิญานิพนธโ์ดยทีเ่น้นนิสติเป็น

สาํคญั นิสติสามารถเลอืกทําปรญิญานิพนธใ์นสาขาทีม่คีวามสนใจกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีม่คีวาม

เชีย่วชาญไดโ้ดยอสิระ  หวัขอ้ปรญิญานิพนธข์องนิสติในหลกัสตูรฯจงึเป็นแนวคดิประเดน็ปัญหางานวจิยัใหม่ๆ

ที่ได้รบัความสนใจจากแวดวงวิชาการและวิชาชีพ ในกรณีที่หวัข้อปรญิญานิพนธ์มีรายละเอยีดที่ต้องการ

คาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพิม่เตมิจากประสบการณ์ของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์อาจารยท์ี่

ปรกึษาสามารถเสนอต่อประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรใหเ้สนอต่อบณัฑติวทิยาใหแ้ต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา

ปรญิญานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คนต่อปรญิญานิพนธ์ หากการทําปรญิญานิพนธ์เกิดปัญหาขึ้นนิสิตจะ

สามารถปรกึษาอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษาวชิาการ หรอืสามารถขอคําปรกึษาจาก
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ประธานหลกัสตูรไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีหลกัสตูรฯยงัมกีารกํากบัตดิตามความกา้วหน้าการทาํปรญิญานิพนธ ์

โดยหลกัสตูรไดก้ําหนดใหนิ้สติตอ้งรายงานความกา้วหน้าของปรญิญานิพนธต่์อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

เป็นประจาํทุกภาคการศกึษา 

 

- การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์

 อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมทุกคนของหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติมี

คุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เน่ืองจากหลกัสูตรฯเปิด

โอกาสใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละนิสติเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธไ์ดอ้ยา่งอสิระ ดงันัน้หวัขอ้ปรญิญา

นิพนธท์ุกหวัขอ้จงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาการทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธม์คีวามเชีย่วชาญเสมอ 

 

- การช่วยเหลือ กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 

ทาํไดโ้ดยผา่นการรายงานความกา้วหน้าของนิสติในในเทอม ซึง่ทีป่ระชุมจะมกีารเสนอแนะ แนะนําเป็น

รายๆไป   รวมถงึมกีารสอบถามโดยตรงกบัอาจารย์ที่ปรกึษาและนิสติที่กําลงัทําปรญิญานิพนธ์อย่างใกล้ชดิ 

อยา่งสมํ่าเสมอ (เอกสารอา้งองิ 5.2) 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วนัที ่ 18  พฤษภาคม  2559 

 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ไดก้ําหนดใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดยการจดัทาํแบบประเมนิทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติ

เป็นรายวชิา ซึง่นิสติสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาไดโ้ดยไมร่ะบุตวัตน 

นอกจากนัน้หลกัสูตรฯไดร้่วมมอืกบัอาจารยส์อนแสดงผลจากแบบประเมนิความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัของรายวชิาที่

เปิดสอนในแต่ละภาคเรยีนไวใ้น มคอ. 5 ของทุกรายวชิา แลว้รายงานผลการเรยีนการสอนทัง้หมดต่อหลกัสตูรฯ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนพจิาณาผลการประเมนิทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์

แลว้หาขอ้สรปุเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามจุดประสงค์

ของแต่ละรายวชิา 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 คณะกรรมการหลกัสตูรไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษา ดงักระบวนการในแผนผงัที ่5.3.1 และมรีายละเอยีดของขัน้ตอนต่างๆแสดงในตารางที ่5.3.1 

 หนา 34 



 

- การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการหลกัสูตรไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา ดงักระบวนการในแผนผงัที ่5.3.1 และมรีายละเอยีดของขัน้ตอนต่างๆแสดงในตารางที ่5.3.1 

 

- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการหลกัสตูรไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิปรญิญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา  
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แผนผงัที ่5.3.1 แสดงกระบวนการประเมนิผูเ้รยีนของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์

 

 

 

 หนา 36 



ตารางที ่5.3.1 แสดงรายละเอยีดในขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการประเมนิผูเ้รยีนตามแผนผงั 5.3.1 

 

ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

เอกสาร/

หลกัฐาน 

1. คณะกรรมการบรหิาหลกัสตูร 

และอาจารยผ์ูส้อน รว่มกนักาํ 

หนด องคฺป์ระกอบการประเมนิ

ใหส้อดคลอ้งกบั curriculum 

mapping ของหลกัสตูร กศ.ม. 

(ฟิสกิส)์ 

ได ้Curriculum mapping ทีจ่ะ

ใชร้ว่มกนัสาํหรบัทุกรายวชิา

ของหลกัสตูร กศม. (ฟิสกิส)์ 

 อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร /คณะ 

กรรมการบรหิาร

หลกัสตูร / 

อาจารยผ์ูส้อน 

 หลกัสตูร กศม. 

(ฟิสกิส)์ 

2. พฒันาเครือ่งมอืการประเมนิ

ใหม้คีวามหลากหลาย สอด 

คลอ้งกบัการประเมนิผลตาม

สภาพความเป็นจรงิของการ

เรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา  

1.อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํ

เครือ่งมอืการประเมนิใหม้ี

ความหลากหลายสอดคลอ้ง

กบัการประเมนิผลตามสภาพ

ความเป็นจรงิของการเรยีน

การสอนในแต่ละรายวชิา  

2. อาจารยผ์ูส้อนระบุวธิกีารวดั

และประเมนิผลใน มคอ. 3 

อาจารยผ์ูส้อน พค.–มยิ. 

2559 
 

 

3.  แจง้วธิกีารประเมนิใหก้บัผู ้

เรยีนพรอ้มทัง้กําหนดใหผู้เ้รยีน

มสีว่นรว่มพจิารณาวธิกีารประ 

เมนิผลการเรยีน 

อาจารยผ์ูส้อนนํา มคอ.3 ทีไ่ด้

ระบุวธิกีารประเมนิผลและ

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเผยแพร่

ในเวป๊ดข์องคณะวทิยาศาสตร ์

อาจารยผ์ูส้อน กค. 2559 

และ 

พย. 2559 

 

 

4.ประเมนิผลตามสภาพความ

เป็นจรงิและแสดงผลการประ 

เมนิใหก้บัผูเ้รยีนอยา่งสมํ่าเสมอ 

อาจารยผ์ูส้อนประเมนิผลตาม

วธิกีารประเมนิผลและเกณฑ์

การใหค้ะแนนทีร่ะบุไว ้

อาจารยผ์ูส้อน พย. 2559 

และ 

มคี. 2559 

 

 

5.รวบรวมคะแนนและตัดเกรด

ตามวธิกีารทีไ่ดแ้สดงไวใ้น มคอ. 

3 

 อาจารยผ์ูส้อนรวบรวม

คะแนนและตดัเกรดตาม

วธิกีารประเมนิผลและเกณฑ์

การใหค้ะแนนทีร่ะบุไว ้

อาจารยผ์ูส้อน พย. 2559 

และ 

มคี. 2559 

 

6. ทวนสอบผลการประเมนินิสติ 

และแสดงผลการประเมนิความ

คดิเหน็ของผูเ้รยีนต่อการเรยีน

การสอนในทุกรายวชิา 

อาจารยผ์ูส้อนทวนสอบโดย

นําเสนอคะแนนและเกรดของ

ทุกรายวชิาต่อคณะกรรม การ

บรหิารหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูส้อน/ 

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

พย. 2559 

และ 

พค. 2560 

รายงานการ

ประชุมคณะกรรม 

การบรหิารหลกั 

สตูรวนัที ่6  มกรา 

คม 2560 และวนัที ่

18 พฤษภาคม 

2560  (5.3_1) 

7. สง่เกรดผา่นระบบ supreme 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ และแจง้เกรดใหนิ้สติทราบ 

ภายหลงัจากการทวนสอบ 

อาจารยผ์ูส้อน่าเกรดผา่นระบบ 

supreme ของมหาวทิยาลยัศรี

อาจารยผ์ูส้อน 

 

พย. 2559 

และ 

พค. 2560 
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ระบบ ผลการดาํเนินงาน 
กลไก/

ผูร้บัผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

เอกสาร/

หลกัฐาน 

นครนิทรวโิรฒ และระบบจะ 

แจง้เกรดใหนิ้สติทราบโดย

อตัโนมตั ิ

8. พฒันาและปรบัปรงุระบบการ

เรยีนการสอนจากผลการประ 

เมนิของผูเ้รยีน จดัทาํ มคอ. 5 

แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการบรหิาร 

หลกั สตูร พจิารณารบัรอง 

อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํสรปุผล

การเรยีนการสอนและผลการ

ประมนิความคดิเหน็ของนิสติ

ต่อการเรยีนการสอนโดยจดัทาํ 

มคอ. 5 ของรายวชิาทีต่นสอน 

อาจารยผ์ูส้อน 

 

พย. 2559 

และ 

พค 2559 

 

9. รว่มกนัพจิารณา มคอ. 5 ใน

ทุกรายวชิา และรว่มกนัจดัทาํ 

มคอ. 7 ของหลกัสตูรฯ 

 

อาจารยผ์ูส้อนและ

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

รว่มกนัพจิารณาทบทวน 

มคอ.5 ของทุกรายวชิา 

 อาจารยผ์ูส้อน / 

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

ธค. 2559 

และ 

สค. 2560 

รายงานการ

ประชุมคณะกรรม 

การบรหิารหลกั 

สตูรวนัที ่6  มกรา 

คม 2560 และ 18 

พฤษภาคม 2560  

(5.3_1) 

10. เผยแพร ่มคอ. 5 และ มคอ. 

7 ของหลกัสตูรฯผา่นเวป๊ไซด์

ของคณะวทิยา ศาสตร ์

 

1. อาจารยผ์ูส้อนนํา มคอ.3 

และ มคอ. 5 ทีไ่ดร้ะบุและผล

การประมนิความคดิเหน็ของ

นิสติต่อการเรยีนการสอนและ

เผยแพรใ่นเวป๊ดข์องคณะ

วทิยาศาสตร ์

2. ประธานกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรจดัทาํ มคอ. 7 ของ

หลกัสตูรและเผยแพรใ่นเวป๊ด์

ของคณะวทิยาศาสตร ์

 อาจารยผ์ูส้อน 

/ ประธาน

กรรมการบรหิาร

หลกัสตูร   

ธค. 2559 

และ 

สค. 2560 

เอกสาร มคอ.3 

มคอ.5 และ มคอ.7 

ของหลกัสตูร กศ.

ม. ฟิสกิส ์ประจาํปี

การศกึษา 2559 

ทางเวป์คณะ

วทิยาศาสตร ์

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วนัที ่ 6  มกราคม 2560 และวนัที ่18 พฤษภาคม 2560 

5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  วนัที ่15 ธนัวาคม  2559 และวนัที ่28 มถุินายน 2560 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง รอ้ยละของผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร

ดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน

การประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ไดจ้ดัใหม้ไีลน์กลุม่ เพือ่ใช้

ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงานหลกัสตูร ตลอดเวลา และยงัมกีาร

ประชุมมจาํนวน 6 ครัง้ ในปีการศกึษา 2559 เพือ่

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

-ไลน์กลุม่ กศม 

ฟิสกิส ์

-รรรายยยงานการ

ประชุม 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 

มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒุ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูร กศม. (ฟิสกิส)์. ไดร้บัการรบัทราบจาก 

สกอ. เมือ่วนัที1่ สงิหาคม 2557 โดยมรีายละเอยีด

ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลกัสตูร กศม. 

(ฟิสกิส)์. 

25550091104938 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ

รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ

ภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.

3/ มคอ.4  ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 11 วชิา ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ผา่นระบบ 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา  

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 11 วชิา 

มคอ 3 ตาม เวปไซด ์

คณะวทิยาศาสตร ์

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม

แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 

วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน

ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา  

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 11 วชิา ภายใน 30 วนั 

หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2559 ครบทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผา่นระบบ 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 9 วชิา      

ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 11 วชิา 

มคอ 5 ตาม เวปไซด ์

คณะวทิยาศาสตร ์

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุ

ปีการศกึษา 2559 

มคอ. 7 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

ใน ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 2 วชิา ภาคเรยีนที ่

2/2558 จาํนวน 2 วชิา มกีารทวนสอบทัง้หมด 

รายงานการประชุม 6 

มค 2560 และ 18 

พค 2560 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีน

การสอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ

ประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน 

มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

มกีารนําเสนอเพือ่ปรบัปรงุ มคอ 3 และมกีาร

ปรบัปรงุ มคอ 3 บางรายวชิา 

มคอ 3 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ

ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการ

เรยีนการสอน 

ไมม่ ี  

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันา

ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 

และ/หรอืวชิาชพี  ปีการศกึษา 2559 อยา่งน้อยคนละ 

1 ครัง้ 

การเขา้รว่มกจิกรรม

ของอาจารย ์

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  

และ/หรอืวชิาชพี 

นายธนัยนพ นิลกาํจร บุคลากรสนบัสนุนการเรยีน

การสอน เขา้รว่มประชุมงานวชิาการ ICAPMA 

2017,1-2June ,Thailand  

ICAPMA 2017,1-

2June ,Thailand 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี

สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตี่อคุณภาพ

หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

  ไดร้ะดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อหลกัสตูร

เทา่กบั  4.34  โดยเป็นคะแนนรวมของนิสติชัน้ปีที ่2 

ขึน้ไป 

ระดบัความพงึพอใจ

ของนกัศกึษา 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ ี

ต่อบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

มบีณัฑติ 4 คน ไดแ้บบสอบถามระดบัความพงึพอ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 1 คนคดิเป็นรอ้ยละ 25  โดยได้

คะแนนเทา่กบั 4.8 

ระดบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 12 ตวับ่งช้ี  

จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 12 ตวับ่งช้ี  

ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์มีการดาํเนินงานร้อยละ...100..... ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุ

ไว้ มีค่าคะแนนเท่ากบั .....5........... 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือให้มี

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดม้สีว่นรว่มกบัภาควชิาในการประชุมวางแผนเพือ่พฒันาสิง่สนบัสนุนการ 

เรยีนรูข้องนิสติในหลกัสูตรและนิสติภาควชิา โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดม้กีารสํารวจ

ความต้องการของนิสติและคณาจารย ์แลว้นําขอ้มูลมาพจิารณาร่วมกบัผลการประเมนิเมื่อปีที่ผ่านมา แล้วได้

พจิารณาเพื่อจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา โดยมกีารเรยีน

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั ผ่านทางเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF)  

โดยการจดัหาใบเสนอราคาและประสานงานเพื่อจดัซือ้ครุภณัฑเ์พื่อใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั ซึ่งได้

นําเสนอต่อภาควชิาและคณะวทิยาศาสตร์ โดยได้จดัหาพื้นที่อ่านหนังสอืและพกัผ่อนสําหรบันิสติหลกัสูตร

การศกึษามหาบณัฑติไวท้ี่ตกึ 19 ชัน้ที ่16 ร่วมถงึการกระตุ้นใหค้ณาจารยม์คีวามสนใจและนําเสนอหนังสอืที่

ทนัสมยั และฐานขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนและการวจิยัเพื่อใหห้อสมุดกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้

ดาํเนินการจดัซือ้มาไวท้ีห่อสมดุกลาง  

- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 ภาควชิาฟิสกิส์มหี้องเรยีนและห้องวจิยัที่นิสติสามารถทดลองหรอืวจิยัได้อย่าง

สะดวกตามความต้องการของนิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(ดูรายละเอยีดในเว๊ปไซดข์องภาควชิา

ฟิสกิส ์http://cms.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6043) อกีทัง้สามารถใชเ้ครื่องมอืวจิยัไดต้ามความสนใจโดย

ปฎิบตัติามระเบยีนการใชเ้ครื่องมอืนัน้ๆของภาควชิาฯ นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัยงัมหีนังสอื

และฐานข้อมูลที่ทนัสมยัและเพียงพอสําหรบัการค้นคว้าของนิสติ แม้ในบางครัง้ฐานข้อมูลยงัไม่ครอบคลุม

เอกสารที่ต้องการ นิสิตสามารถติดต่อผ่านหอสมุดกลางเพื่อขอใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นได้ (ดู

รายละเอยีดในเว๊ปไซด์ของหอ้งสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ http://lib.swu.ac.th/th/) อกีทัง้ได้มี

การจดัหาพืน้ทีเ่พิม่เตมิใหก้บันิสติหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติเพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการอ่านหนังสอื อภปิราย

เน้ือหาทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนและอื่นๆ โดยใชพ้ืน้ทีท่ีต่กึ 19 ชัน้ 16 

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
 ภาควชิามสีิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอและเหมาสมต่อการจดัการเรยีนรู ้โดยมกีารสํารวจจากการ

ประเมนิความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ปคอ. 004 ของรายวชิาของหลกัสูตรและภาควชิา

ฟิสกิส์ ซึ่งผลการประเมนิพบว่านิสติมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั ด ีถึง ดมีาก ซึ่งอาจารย์ประจําหลกัสูตรได้

พจิารณาผลที่ได้แล้ว พบว่าแม้ผลการประเมนิพบว่านิสติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบั ด ีถึง ดีมากแต่ก็ยงัมี

ประเดน็เรื่องหนังสอืและอุปกรณ์การวจิยัทีนิ่สติมคีวามต้องการมากขึน้เน่ืองจากนิสติเป็นนิสติทุน สควค ซึ่งมี

ความจําเป็นต้องจบการศึกษาภายใน 2 ปีตามเงื่อนไขการรบัทุน ซึ่งอาจารย์ประจําหลกัสูตรจะได้ประชุม

วางแผนดาํเนินการต่อไป (6.1) 

รายการหลกัฐานอา้งองิ 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

6.1 ผลประเมนิความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ปคอ. 004 ของภาควชิาฟิสกิส ์
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หมวดท่ี 5  

แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

แผนการเขยีนรายงาน

ผ ล ป ฎิ บั ติ ก า รข อ ง

หลักสูตรต่อนักศึกษา

ทุน  สควค  ประจํ า ปี

การศกึษา 2559 

สงิหาคม 2560 กรรมการบรหิาร

หลกัสตูร 

รวบรวมหลกัฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เขยีนเลม่สรุป จะทาํใหส้ามารถวางแผน

รบันกัศกึษาทุน สควค และพฒันาหลกัสตูร 

ใหไ้ดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี      

- 

2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

- 

แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรบัปี .....2560.................... 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

- แผนการเขยีนรายงานผลปฎิบตัิการของหลกัสูตรต่อนักศกึษาทุน สควค ประจําปีการศึกษา 2560 

กาํหนดแลว้เสรจ็ สงิหาคม 2561 กรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบ 
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หมวดท่ี 6 

ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผูป้ระเมิน 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิรวโิรฒ ไดร้บั

การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรเมื่อวนัที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษารายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรรอบปี

การศกึษา 2559 และไดร้วบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิจากการสมัภาษณ์อาจารยป์ระจําหลกัสูตร และนักศกึษา โดย

การพจิารณาตดัสนิผลการดําเนินงานไดย้ดึตามเกณฑค์ู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 

พ.ศ. 2557 

ผลการประเมนิพบวา่ องคป์ระกอบที ่1 การกํากบัมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร โดยมี

ผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่2 – 6 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.07 อยูใ่นระดบัด ี 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มจุีดเด่นในดา้นการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานของนักศกึษา/ บณัฑติ ซึ่งพบว่านักศกึษา/ บณัฑติทุกคน มกีารนําเสนอผลงานหรอืตพีมิพผ์ลงานในที่

ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ นอกจากน้ียงัมกีารดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันานักศกึษา และสามารถ

ปฏบิตังิานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

เหน็ด้วยกบัผู้ประเมนิในหลายๆเรื่อง เช่น มจุีดเด่นในด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของนักศกึษา/ 

บณัฑติ ซึง่นกัศกึษา/ บณัฑติทุกคน มกีารนําเสนอผลงานหรอืตพีมิพผ์ลงานในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

นอกจากน้ียงัมกีารดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันานักศึกษา และสามารถปฏิบตัิงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 

 มกีารดาํเนินการโดยกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคณุภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.64 ระดบัคุณภาพดมีาก 2 ตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่3 2.33 ระดบัคุณภาพปานกลาง 3 ตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่4 3.19 ระดบัคุณภาพด ี 3 ตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่5 2.75 ระดบัคุณภาพปานกลาง 4 ตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 1 ตวับง่ชี ้

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 

3.07 ระดบัคุณภาพดี 13 ตวับง่ช้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 44 



ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ 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  

2. คุณสมบตัขิอง

อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

คุณวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ หรอื

ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั

สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อยา่งน้อย 2 คน 

ผา่น  

3. คุณสมบตัขิอง

อาจารย์

ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร 

คุณวฒุไิมต่ํ่ากวา่ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 

หรอืดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ใน

สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั

จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

ผา่น  

4. คุณสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวฒุภิายนอก

สถาบนั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการ

สอน และ 3. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่

ไมใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

ผา่น  

5.คุณสมบตัขิอง

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธห์ลกั 

(ก) และอาจารยท์ี่

ปรกึษาการคน้ควา้

อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก

หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ

วจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบั

ปรญิญา 

ผา่น  

6. คุณสมบตัขิอง

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธร์ว่ม  

(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวฒุิ

ภายนอกทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นัและ  

2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่น

หน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ผา่น  

7. คุณสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูส้อบ

วทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก

สถาบนั ทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่

หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง

ผา่น  
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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  

9. ภาระงาน

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธแ์ละ

การคน้ควา้อสิระใน

ระดบับณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  

5 คน 

ผา่น  

10. อาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธ์

และการคน้ควา้

อสิระในระดบั

บณัฑติศกึษามี

ผลงานวจิยัอยา่ง

ต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี ผา่น  

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  

ผลการประเมินตวับง่ช้ีท่ี 1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาฟิสกืส ์ ผา่น 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต     

ตวับง่ชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

8.54 2 4.27 4.27 

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี (ระดบัปรญิญาตร)ี 

    

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

2.20 4 55% 5 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต    

ตวับง่ชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       2 2 

ตวับง่ชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ     3 3 

ตวับง่ชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      2 2 

องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

ตวับง่ชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      3 3 

ตวับง่ชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      4.58 4.58 

    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญา

เอก 

 5  5 100% 5 

    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

3   5 60% 3.75 

     ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  6.2  2 124 5 

    ประเดน็ที ่4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

ปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอ

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตวับง่ชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      2 2 

องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      2 2 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการ

สอน 

    2 2 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิ

ผูเ้รยีน 

      2 2 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

    12 ขอ้ 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

ตวับง่ชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้     3 3 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จาํนวน 11  ตวับ่งช้ี) ตวัตัง้ 39.83 

         ตวับ่งช้ี 13 

    คะแนน 3.07 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

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 - - 
(4.27,5) 
(2.1,2.2) 

4.64 ระดบัคุณภาพดมีาก 

3 3 
(2,3,2) 

 (3.1,3.2,3.3) 
- - 2.33 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

4 3 
(3.4.58,2.0) 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.19 ระดบัคุณภาพด ี

5 4 
2 

(5.1) 
(2,2,5) 

(5.2,5.3,5.4) 
- 2.75 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.65 3.00 4.64 3.07 ระดบัคุณภาพดี 

 
 
  

รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดทีค่วรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที ่2 - องค์ประกอบที ่6  
 
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. หลกัสตูรฯมคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ และมี

แผนการเรียนให้เลือก 2 แบบ คือ 1.แบบไม่

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู และ 2.แบบขอรบั

ใบประกอบวชิาชพีคร ู 

1.ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหม้ากขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1.ปริญญานิพนธ์ของนิสิตทุกคนในหลักสูตรมี

ความเขม้ขน้ของเน้ือหาทางวทิยาศาสตร ์เพราะ

ต้องเผยแพร่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ที่

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้

การรบัรอง(เช่นเดยีวกบันิสติในหลกัสตูรปรญิญา

โท ทางดา้นวทิยาศาสตร)์ 

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.มีจํานวนนิสิตที่สนใจเข้ามาเรยีนในแต่ละปีมี

จาํนวนน้อย 

1.สรา้งแรงจงูใจใหนิ้สติเขา้มาเรยีน เชน่ มี

ทุนการศกึษา ซึง่จะทาํใหนิ้สติเขา้มาเรยีนมากขึน้และ

จบการศกึษามากขึน้ 

2.นิสติทีจ่บการศกึษาในแต่ละปีมจีาํนวนน้อย  

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

ปรญิญานิพนธข์องนิสติทกุคนในหลกัสตูรมคีวามเขม้ขน้ของเน้ือหาทางเน้ือหาวชิาการ สามารถตพีมิพ ์

เผยแพรใ่นวารสารหรอืงานประชุมระดบันานาชาตไิดทุ้กคน 

 

โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

ปรญิญานิพนธข์องนิสติทกุคนในหลกัสตูรมคีวามเขม้ขน้ของเน้ือหาทางเน้ือหาวชิาการ สามารถตพีมิพ ์

เผยแพรใ่นวารสารหรอืงานประชุมระดบันานาชาตไิดทุ้กคน 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. คณาจารยข์องหลกัสตูรทุกคนสาํเรจ็การศกึษา

ทางดา้นวทิยาศาสตร ์สงักดัภาควชิาฟิสกิส ์คณะ

วทิยาศาสตร ์และมผีลงานวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอ จงึ

มคีวามสามารถทางวชิาการอยา่งเขม้ขน้

เหมาะสมสาํหรบัการสอนนิสติครวูทิยาศาสตร ์

(เป็นแหง่เดยีวในประเทศไทย) 

1.สง่เสรมิอาจารยใ์นการนําเสนอผลงานในหลายรปูแบบ 

เชน่ ใหเ้งนิสนบัสนุนการวจิยัมากขึน้ เพิม่เงนิคา่ตอบแทน

คา่ตพีมิพม์ากขึน้ 

1. คณาจารยข์องหลกัสตูรทุกคนสาํเรจ็การศกึษา

ทางดา้นวทิยาศาสตร ์สงักดัภาควชิาฟิสกิส ์คณะ

วทิยาศาสตร ์และมผีลงานวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอ จงึ

มคีวามสามารถทางวชิาการอยา่งเขม้ขน้

เหมาะสมสาํหรบัการสอนนิสติครวูทิยาศาสตร ์

1.สง่เสรมิอาจารยใ์นการนําเสนอผลงานในหลายรปูแบบ 

เชน่ ใหเ้งนิสนบัสนุนการวจิยัมากขึน้ เพิม่เงนิคา่ตอบแทน

คา่ตพีมิพม์ากขึน้ 
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จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.มงีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนน้อย 1.สง่เสรมิงานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนมากขึน้ 

2. กลไกต่างๆในหลกัสตูรฯมน้ีอยจงึควรปรบัปรุง

กลไกต่างๆใหเ้หมาะสมเพื่อการควบคุมคุณภาพ

ของหลักสูตรให้มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ีหลกัสูตรฯทุกหลกัสูตรควรมเีจ้าหน้า

งานสารบรรณประจําหลกัสูตรเพื่อช่วยงานด้าน

การควบคุมคุณภาพของหลกัสตูร 

 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

 

 

โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 5 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.ปรบัปรุงกลไกต่างๆในการการวางระบบผูส้อน

และกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการ

ประเมนิผูเ้รยีน ยงัไมช่ดัเจน 

1.ควรปรบัปรุงกลไกและรูปแบบให้สามารถใชง้านได้

สะดวกและไม่เสยีเวลา เพื่อจูงใจให้อาจารย์ใชง้านใน

รูปแบบการปรบัปรุงพฒันามากขึ้น ไม่ใช่การใช้งาน

ตามระบบเทา่นัน้ 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

 

 

โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องคป์ระกอบท่ี 6 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูส้าํหรบันกัศกึษาปรญิญา

โทมีน้อยหรอืไม่ชดัเจน เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้

รว่มกบันกัศกึษาปรญิญาตร ี

1.เพิม่สิง่สนับสนุนการเรยีนรูส้าํหรบันักศกึษาปรญิญา

โทใหม้ากขึน้ 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

 

 

โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมูล 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 

  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 

  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร............................................................................................... 

และ หลกัสตูร................................................................................................ ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขา

เดยีวกนั 

 

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

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

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

 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1: ผศ.ดร.สริ ิ สรินิิลกุล                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2: อ.ดร.จตุรงค ์ สคุนธชาต ิ                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3: อ.ดร.สพุชิญ  แขมมณ ี                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4: ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์  เรอืงรุง่โรจน์                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5: รศ.ดร.พงษ์แกว้  อุดมสมทุรหริญั                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
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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 

ED511 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

ED512 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PY501 1/2559 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 

PY507 1/2559 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PY509 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PY511 1/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 

PYE591 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PYE691 1/2559 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PYE693 1/2559 - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 3 

ED513 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

ED514 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

ED521 2/2559 - 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 3 

ED531 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PY508 2/2559 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 

PY531 2/2559 - 3 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 

PY551 2/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 

PY615 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

PY693 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

PYE692 2/2559 - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3 

SCE502 2/2559 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 

 

การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ช่ือ

วิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ 

เหตท่ีุทาํให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 

    

 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     

 

คณุภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

PY501 คณติศาสตรส์าํหรบัครฟิูสกิส ์ 1/2559 มี   

PY507 กลศาสตรค์ลาสสกิเขม้ขน้ 1/2559 มี   

PY509 แมเ่หลก็ไฟฟ้าเขม้ขน้ 1/2559 มี   

PY511 กลศาสตรค์ลาสสกิสาํหรบัครู

ฟิสกิส ์

1/2559 มี   

PYE591 หลกัสตูรการจดัการเรยีนรู้

ฟิสกิส ์

1/2559 มี   

PYE691 สมัมนาฟิสกิสศ์กึษา 1/2559 มี   

PYE693 ฝึกประสบการณ์ดา้น

ปฏบิตักิาร ฟิสกิสข์ ัน้สงู 

1/2559 มี   

PY531 ทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้าสาํหรบั

ครฟิูสกิส ์

2/2559 มี   

PY551 กลศาสตรค์วอนตมัสาํหรบัครู

ฟิสกิส ์

2/2559 มี   

PY615 สภาพนํายวดยิง่ 2/2559 มี   

PY693 หวัขอ้พเิศษทางฟิสกิส ์1 2/2559 มี   

PYE692 สมันาวจิยัฟิสกิสศ์กึษา 2/2559 มี   

SCE502 การวจิยัเพือ่พฒันาการ

เรยีนรู ้ทางวทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์

2/2559 มี   
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ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

  มคีุณภาพเป็นไปตามเกณฑ ์ 

ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และ

ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม -  

ความรู ้ -  

ทกัษะทางปัญญา -  

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคล

และความรบัผดิชอบ 

-  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลาํดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา  3 คน   

2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด  3 คน   

3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ  4.27 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ  67 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 4  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ชิน้   

11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

 3 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 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ  2.2 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   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  3 คน   

51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  60 รอ้ยละ   

52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 

3.75 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

 3 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) 

  ชิน้   

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่

ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 5 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   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 ์    น้ําหนกั   

 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

  ชิน้   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  5 คน   

86 จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   ชิน้/คน   

87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 คะแนน  

 

 

 หนา 60 
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