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บทสรปุสําหรับผูบ้รหิาร 
 หลักสู ตรการศึ กษ าดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ปรับปรุ ง  2554  

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 
2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.73) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 2 
องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบท่ี 4) มีจํานวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับ
ดี (องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบท่ี 6) และมีจํานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบ
ท่ี 3)  โดยมีประเด็นเร่งด่วนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง คือควรสร้างกลไกในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และ
ส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญในการวางแผนการทําปริญญานิพนธ์ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 4 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับคุณภาพดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.73 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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บทนํา 
 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ช่ือย่อ กศ.ด. 
ช่ือภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Science Education 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  

25450091102171 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.  มีความรู้ ความเข้าใจท้ังในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศกึษาศาสตร์ในลักษณะองค์รวมสามารถ 
เช่ือมโยงศาสตร์ทั้งสองเป็นหน่ึงเดียว 

2.  สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

3.  เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความเข้าใจทั้งเน้ือหาและระเบียบวิธีวิจัย อย่างลึก 
สามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย มีความตระหนักในวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
สาขาวิชา 

1 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา วท.บ. (เคมี),2544 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์),2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),2550 

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส)์,2545 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์),2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),2551 

3 *อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วท.บ. (ฟิสิกส)์,2548 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์),2549 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),2554 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
สาขาวิชา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2527 
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2537 
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา),2551 

5 อาจารย์ ดร.พินิจ ขําวงษ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2545 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์), 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2554 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 
ท้ังน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นิสิต 

 ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณด้์านการสอน และ 3. มี
ประสบการณใ์นการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณใ์นการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
หน่ึงของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผูส้าํเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชีท่ี้ 1.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.00 1 4.00 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

7.00 4.00 175.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2.00 2.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      4.00 4.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร     4.50 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

3.00 5.00 60.00 3.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 8.00 5.00 160.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

4.00 5.00 0.80 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      4.00 4.00 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 48.50 
         ตัวบ่งชี้ 13.00 
    คะแนน 3.73 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ยกเว้น  

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ผ่าน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   11    ตัวบ่งชี้ 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน  11     ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ท่ีระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.50 
(2.1,2.2)

4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3)

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.17 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 3.00 
(5.1)

3.67 
(5.2,5.3,5.4)

- 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 
(6.1)

- 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน 3.50 3.75 4.50 3.73 ระดับคุณภาพดี
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จุดแข็ง จดุท่ีควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

นิสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ควรส่งเสริมใหนิ้สิตตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน TCI ฐาน 1 
หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

 
- 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยเปิดโอกาสให้
นิสิตได้เข้าร่วมและนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และการบรกิารวิชาการสู่สังคม 

ศูนย์ฯ ควรผลักดันให้นิสิตเช่ือมโยงผลงานที่
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับงาน
ปริญญานิพนธ์ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 
 
 

 
ควรสร้างกลไกในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และ
ส่งเสริมให้นสิติเห็นความสําคัญในการวางแผนการ
ทําปริญญานิพนธ์ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  เมือเทียบกับหลักสูตรอ่ืน หลกัสูตรน้ีมีความโดดเด่นในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ
ให้แก่นสิิต เช่น การส่งนิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการบริการวิชาการ ต่อเนื่องทุกปี  
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีศักยภาพด้านการวิจัยและ
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 
 

- 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
-  

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีพัฒนาการด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ
สูงกว่าปีการศกึษา 2558 และมีอาจารย์ท่ีได้ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติมอีก 1 คน 
 
 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสตูร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนท่ี
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และนิสิตมีความพึง
พอใจระดับดีมาก 
 

ควรกระตุ้นให้นิสิตได้หัวข้อการทําปริญญานิพนธ์ใน
ระหว่างเรียน  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- - 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
-  

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

ศูนย์ฯ พยายามจัดสิ่งอํานวยความสะดวก จัดห้องพัก 
และห้องเรียนให้พร้อมใช้ และมีห้องสมุดทีมี่ตํารา 
วารสารท้ังในและต่างประเทศตรงตามศาสตร์เพ่ือให้
นิสิตได้ศึกษา สืบค้น  
 

มหาวิทยาลัยมีระบบวารสารออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย 
และตรงกับความต้องการ แต่นิสิตไม่มีพ้ืนฐานหรือ
ทักษะในการสบืค้นข้อมูลออนไลน์ จึงควรจัดอบรม
เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

 
- 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
Common Data Set 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หน่วย หมาย

เหต ุ
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 3 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.00 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 33.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หน่วย หมาย

เหต ุ
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   
27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 4 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

3 ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 7    
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 2 ช้ิน   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 7  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
 ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) ช้ิน 
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) ช้ิน 
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)  ช้ิน   
44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 7  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   
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ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หน่วย หมาย

เหต ุ
 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
3 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

3 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
6 ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

1 ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

3 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หน่วย หมาย

เหต ุ
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
74 จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 9.00 นํ้าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์   น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์   น้ําหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาตติ่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
6 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 1.2 ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.28 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา        

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
ประจําปีการศึกษา 2559 

 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 6 – 202 อาคาร 6 ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ประธานหลักสตูรกล่าวต้อนรับและแนะนําหลักสูตร กศ.ด. 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
09.00 – 12.00 น. ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 

สัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่ม นิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่า 
12.00 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน  (เบิกม้ือที่ 1) 

13.00 – 15.30 น. ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 
สัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่ม นิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่า 

15.30 – 16.00 น. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ 

16.00 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินผลคณุภาพการศึกษาภายใน 

 


