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ปการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร

วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2559
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีน
ครินทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.41 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องคประกอบ (12ตัวบงชี้) โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2)
จํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 4, 5, 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปาน
กลาง (องคประกอบที่ 3)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ระดับคุณภาพ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

0.01 – 2.00 นอย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผาน
4.11
2.67
3.61
3.50
4.00

ดีมาก
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

(1 ตัวบงชี)้
(3 ตัวบงชี)้
(3 ตัวบงชี)้
(4 ตัวบงชี)้
(1 ตัวบงชี)้

3.41

ดี

(12 ตัวบงชี)้

โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. ควรเลือกใชการสือ่ สารการตลาดเชิงรุกที่หลากหลายในการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลของ
หลักสูตรไปยังกลุมบุคคลเปาหมายที่คาดวาจะเปนผูเขาศึกษาในหลักสูตร เชนการใชชองทางสื่อ
ออนไลน social media หรือสื่อรูปแบบอื่นที่มีการสือ่ สาร 2 ทาง
2. ควรพิจารณาลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อใหผูสนใจศึกษาตอมี
ทางเลือกในการเขาศึกษาในหลักสูตรโดยไมตอ งลาเรียนหรืองดเวนงานประจําอาจหมายรวมถึง
การสรางหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาในอนาคตดวย
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บทนํา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัดชือ่ ยอวท.ม. (กายภาพบําบัด)
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีวัตถุประสงคเพือ่ ผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
และสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ องคกร ชุมชนและ
สังคมโดยรวม
2.สามารถบูรณาการองคความรู สรางงานวิจัย โดยใชกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตรประกอบกับ
ดุลยพินิจที่เหมาะสม ในการแกปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
3.มีความรูและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เลือกและประยุกตใชองคความรูจากงานวิจัยอยางมีเหตุผล
ในการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงภาวะผูนํา ผูตาม ผูประสานงาน มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค
5. มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ใหโอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนา
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
1 *รองศาสตราจารย ดร.รัมภา บุญสินสุข
2 *ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา ชัยภิญโญ
3 *ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.,Rehabilitation Science
Ph.D.,Biomedical Science
Ph.D.,Health and Rehabilitation
ปร.ด.กายวิภาคศาสตร
ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมิ น การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รตามระบบและกลไกโดยการวิ เ คราะห /
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหห ลัก สูตรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒ นา/ ปรับปรุง ตลอดจนไดรับ ขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดยสัมภาษณและจด
บันทึกจากอาจารยประจําหลักสูตร และตัวแทนนิสิตรวม 5 ทาน
 ศึกษาจากเอกสารอางอิง
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ผลการประเมิน(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
ผาน
ประจําหลักสูตร
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
อาจารยประจํา
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ผาน
หลักสูตร
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน
3. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชา
ผาน
หลักสูตร
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย
3 คน
4. คุณสมบัติของ
1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภายนอก
อาจารยผูสอน
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 2.
ผาน
มีประสบการณดานการสอน และ 3. มี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ
1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยที่ปรึกษา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
วิทยานิพนธหลัก (ก) ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
ผาน
และอาจารยที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา
ปรึกษาการคนควา วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
อิสระ (ข)
ปริญญา
6. คุณสมบัติของ
1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารยที่ปรึกษา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิทยานิพนธรวม
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
ผาน
(ถามี)
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของ
1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารยผูสอบ
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
วิทยานิพนธ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ผาน
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพ
วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
เผยแพรผลงานของ ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ผาน
ผูสําเร็จการศึกษา
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

6

เกณฑการประเมิน
9. ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
5 คน
ผาน
อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป

ผาน

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัต/ิ ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8

ผาน

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด
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ผลการประเมินรายตัวบงชี(้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑการประเมิน

ตัวตั้ง

องคประกอบที่2บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4.11
แหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.00
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
1.80
วิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
9.00
ประเด็นที่ 4.2.4จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6 ( จํานวน 12ตัวบงชี้)

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ
1

คะแนน

4.11

4.11

N/A

ยกเวน

3.00
3.00
2.00

3.00
3.00
2.00

3.00
5.00
5.00

100.00
36.00

3.00
4.83
5.00
5.00

5.00

1.80

4.50

3.00

3.00

3.00
3.00
3.00
5.00

3.00
3.00
3.00
5.00

4.00
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
คะแนน

4.00
40.94
12
3.41

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรทีไ่ มมีมคอ.1 เทานั้น สําหรับหลักสูตรทีม่ ี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้นๆ)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)

ผาน

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
ผาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอน
ผาน
การเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5
ผาน
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ผาน
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
ผาน
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ผาน
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ผาน
ดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
ผาน
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ผาน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
ผาน
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
ผาน
นอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
มีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจัย (MOU) ใน
ผาน
และนอกประเทศ
รวมตัวบงชี้ในปนี้ 13
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 13
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ 100

ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.98
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ
4.11

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัดมีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
องคประกอบที่
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O คะแนน

ผลการประเมิน

เฉลี่ย

1

ผานการประเมิน
-

-

4.11

4.11

ระดับคุณภาพดีมาก

3

2.67

-

-

2.67

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

3.61

-

-

3.61

ระดับคุณภาพดี

4

3.00

3.67

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

1

-

4.00

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

จํานวนตัวบงชี้

12

7

4

1

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

-

3.12

3.41

ระดับคุณภาพดี

3
4
5
6

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2-6

1

2

หมายเหตุ

ผลการประเมิน

3.75 4.11

ระดับ ระดับ ระดับ
คุณภาพ คุณภา คุณภา
ปาน
พดี
พดี
กลาง
มาก

ผลการประเมิน
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ไมมีขอเสนอแนะเพิม่ เติม

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมปรากฏ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

ถึงแมจะมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวนนอย แตผล
การประเมินจากผูใชบัณฑิตแสดงใหเห็นถึงคุณภาพใน
ระดับสูง

ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ไมมี

ไมมี

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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องคประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

นิสิตไดรับโอกาสในการพัฒนาดานวิชาการอยางเต็ม ควรมีการใหความรูดาน Bio statistics โดยกําหนด
ศัก ยภาพผานการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ เปนรายวิชาเฉพาะ นอกเหนือจากเดิมที่เจือปนอยูใน
การที่หลักสูตรมีความรวมมือกับตางชาติ ทําใหนิสิต รายวิชาอื่น
เกิดการเรียนรู ที่ห ลากหลายมุ ม มอง และสามารถ
พั ฒ นาทั ก ษะต า งๆ ที่ จํ า เป น ได เช น ทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษ และทักษะการนําเสนอผลงาน เปนตน

จุดที่ควรพัฒนา
นิสิตใชเวลาในการเรียนมากกวาแผนการเรียน
ที่หลักูตรกําหนด

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีกระบวนการในกํากับ/ดูแลนิสิตใหสามารถจบ
การศึกษาไดตามแผนการเรียน

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติและความ
เชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน
2. คณาจารยเปนตนแบบที่ดีทําใหนสิ ิตเกิดความ
ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผูสอน

จุดที่ควรพัฒนา
การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
2558 ที่จะนํามาใชในปการศึกษาตอๆ ไป

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
ไมมี

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรหาชองทางในการสงเสริมใหหลักสูตรสามารถรับ
นิสิตเขาศึกษาไดมากขึ้น เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนแก
อาจารยประจําหลักสูตรในการผลิตผลงานทาง
วิชาการไดเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
ไมมี

ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ไมมี

ไมมี

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

15

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

ไมมี

ไมมี

จุดทีค่ วรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ไมมี

ไมมี

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ผลปรากฏวามีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหแกนิสิตจากปการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ภาคผนวก
Common DataSet
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558
ลําดั
ผลการ
รายการ
บ
ดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หนวย

1

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

1.0

คน

2

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

1.0

คน

3

ผลรวมของคาเฉลี่ย

5

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

คน

6

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

คน

7

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ

คน

8

จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา

คน

9

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

หมายเหตุ

4.11
คะแนน
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
รอยละ
4
รอยละ
100.00
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ

รอยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของ
รอยละ 0.00 รอยละ
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
10

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

คน
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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22 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท)

24

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

25

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)

23

26
27
28

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(0.80)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
(1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค

น้ําหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้ําหนัก

29 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
30 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
31
32
33
34
35
36
37
38
39

คน

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวรสารวิชาการที่ไมมีอยูใน
ฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 (0.60)
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

40 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก)

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้ําหนัก

42

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

43

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)

ชิ้น

44

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(0.80)

ชิ้น

41

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ชิ้น
ชิ้น

18

45
46

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

ชิ้น
น้ําหนัก

47 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
48

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

49

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

50

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

51

คน

5.0
รอยละ
100.00

คน

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเที่ยบ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
5.00
ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

52

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

53

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

54

5.0

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

รอยละ
คะแนน

5.0
รอยละ
100.00

คน
รอยละ

5.00

คะแนน

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยู
ในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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65
66
67
68
69
70
71

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู
ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

ชิ้น
1

ชิ้น
ชิ้น

1

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

74

จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแลว (1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
(1.00)
จํานวนผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน (1.00)
จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

75

จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

ชิ้น

76

จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)

ชิ้น

77

จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)

ชิ้น

78

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

72
73

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

1.80

น้ําหนัก

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

80

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

81

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)

79

82
83
84
85

86
87
88

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(0.80)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
(1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้ําหนัก

1.80
น้ําหนัก
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
ชิ้น
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
คน
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร
ชิ้น/คน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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89

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4.98

คะแนน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

หากไมมีนิสิตป
สุดทายใหระบุวา"
ยกเวน"

21

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2558

วันที่ 15 เดือนกรกฏาคม2559
เวลา

8.30-9.00 น.
9.00-9.45น.

9.45-14.00 น.

กิจกรรม

ประธานหลักสูตรกลาวตอนรับ
ศึกษา SAR และเอกสารอางอิงตาม
องคประกอบ
สัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร
และตัวแทนนิสิต
ศึกษาเอกสาร SAR และ
เอกสารอางอิง (ตอ)

14.00-16.00 น.

ประชุมสรุปผล

16.00-17.00 น.

รายงานผลการประเมินดวยวาจา

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

หองประชุม
คณะสหเวชศาสตร
หองประชุม
คณะสหเวชศาสตร

ประธานหลักสูตร
และคณาจารย
คณะกรรมการ
ประเมิน

หองประชุม
คณะสหเวชศาสตร

คณะกรรมการ
ประเมิน

หองประชุม
คณะสหเวชศาสตร
หองประชุม
คณะสหเวชศาสตร

คณะกรรมการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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