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บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผล
การดําเนินงานในปี การศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี (3. 32 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจาํ นวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5, 6) มีจาํ นวน 2 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
-ไม่ม-ี
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลีย่

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

หมายเหตุ

ผ่าน
2.09
3.00
4.00
3.5
4
3.32
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ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)
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บทนํา
ข้อมูลพื้ นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ชื่อย่อ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physical Therapy
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University
รหัสหลักสูตร
25520091100874
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และ
สนับสนุนให้ ผ้ ูอ่นื ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ องค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
2.
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ สร้ างงานวิจัย โดยใช้ กระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับดุลยพินิจที่
เหมาะสม ในการแก้ ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
3.
มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เลือกและประยุกต์ใช้ องค์ความรู้จากงานวิจัยอย่างมีเหตุผลในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงภาวะผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงาน มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื อย่าง
สร้ างสรรค์
5. มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ โอกาสและสนับสนุนผู้อ่นื ให้ มกี ารพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
รายชื่ออาจารย์ประจํ าหลักสูตร
มคอ.2
นางรัมภา บุญสินสุข
นางสาวกานดา ชัยภิญโญ
นางสาวสุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
นางสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน
นายนพพร จงกมลวิวัฒน์

ปั จจุบนั
นางรัมภา บุญสินสุข
นางสาวกานดา ชัยภิญโญ
นางสาวสุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
นางสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน
นายนพพร จงกมลวิวัฒน์
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หมายเหตุ
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คุณวุฒิอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ
ชือ่ -นามสกุล
*
1
นางรัมภา บุญสินสุข
*
2
นางสาวกานดา ชัยภิญโญ
*
3
นางสาวสุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
4
นางสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน
5
นายนพพร จงกมลวิวัฒน์

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

หมายเหตุ * อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

จํ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ปี การศึกษา 2557
(ข้ อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด

ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2

ชั้นปี ที่ 3

ชั้นปี ที่ 4

ชั้นปี ที่ 5

รวม

3 คน

1 คน

1 คน

3 คน

..-...คน

8 คน
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้
2. ให้ หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ
มาตรฐานที่ต้งั ไว้
3. ให้ หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดชั นีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้ อมูลเพิ่มเติมโดย
• สังเกตจากสภาพจริงด้ วยการเยี่ยมชม
• สัมภาษณ์ และจดบันทึก
• อาจารย์ประจําหลักสูตร
• อาจารย์ผ้ สู อน
• บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ในหลักสูตร
• นิสติ /ศิษย์เก่า
• ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
• ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัว บ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ผ่าน

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
อย่างน้ อย 2 คน

ผ่าน

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสูตร

คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จํานวนอย่างน้ อย 3 คน

ผ่าน

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อน

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. เป็ นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เป็ นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
วารสารหรือสิง่ พิมพ์วชิ าการที่มกี รรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer
review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน

9. ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

ผ่าน

10. อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ

อย่างน้ อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ผ่าน

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์ท่ ี
ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ (ข)
6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี)

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อบ
วิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สาํ เร็จการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

7

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนด

เกณฑ์การประเมิน
ต้ องไม่เกิน 5 ปี (จะต้ องปรับปรุงให้ เสร็จและอนุมัติ/ให้ ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้ หลักสูตรใช้ งานในปี ที่ 6) หมายเหตุ
สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ ในปี ที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ ใน
ปี ที่ 8
ตัว บ่งชี้ TQF ข้ อ 1-5 ต้ องดําเนินการทุกตัว

ผลการดําเนินงาน
ผ่าน

12. การดําเนินงานให้ เป็ นไปตามตัว
ผ่าน
บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 กําหนดไว้ เป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
(คะแนนเป็ น ศู นย์)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวตั้ง

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ์

4.17

1

4.17

คะแนน
4.17
4.17

0

1

0

0

3

3.00
3

ตัว บ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้ รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัว บ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนิสติ
ตัว บ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัว บ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ตัว บ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

3
3
4

3
3
4.00
4

ตัว บ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร

5

5

่
ประเด็นที4.2.1
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

5

5

100

5

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

5

5

100

5

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

4

5

80

5

-

-

-

-

3
3

3
3.50
3

ตัว บ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3

3

ตัว บ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน

3

3

ตัว บ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุ นการเรียนรู ้

5

5

ตัว บ่งชี้ท่ี 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้

4

4

43.17
13

3.32

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้ รับการอ้ างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัว บ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ตัว บ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จํ านวน 13 ตัวบ่งชี้ )

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

4.00

9

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผ่าน

จํ านวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

4.17, 0
(2.1,2.2)
-

1
2

2

-

-

3

3

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

-

3

4, 5, 3
(4.1,4.2,
4.3)
3
(5.1)

5

ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

คะแนน
เฉลีย่

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

4

6

1

-

รวม

13

7

3, 3, 5
(5.2,5.3,
5.4)
4
(6.1)
4

3.43

3.75

ผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2.09

ปานกลาง

3

ปานกลาง

4

ดี

3.5

ดี
ดี

-

4

2

………

2.09

3.32

ดี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ ดาํ เนินการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจํารอบปี การศึกษา 2557 ในวันที่ 20-21 เดือน
กรกฎาคม 2558 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งจัด
อยู่ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจาํ นวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 4, 5, และ 6 มีจาํ นวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 2 และ 3 และ
ไม่มขี ้ อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อสังเกต/ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดแข็ง
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอนมีคณ
ุ วุฒิ
-ไม่ม-ี
ปริญญาเอกจํานวนมาก และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใน
สาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน และตามพัฒนาการขององค์ความรู้ในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ทางหลักสูตรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยสามารถพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้ มคี ุณสมบัตทิ ่จี ะดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทดแทนได้
จุดอ่อน
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ถึงแม้ ว่าในปี การศึกษา 2557 ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ต่อจํานวนนิสติ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. แต่จาํ นวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษามีปริมาณไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนิสติ ที่มอี ยู่ในปัจจุบนั ซึ่งรับเข้ าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 หากในอนาคต ภาระงานของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน อาจดูแลนิสติ มากกว่า 5 คน
ดังนั้น ทางหลักสูตรควรมีการกําหนดคุณสมบัตขิ องอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ท่สี ามารถดูแลนิสติ ได้ มากกว่า 5 คน
เพื่อเป็ นการควบคุมมาตรฐานภายในของหลักสูตรเอง ร่วมกับการควบคุมคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดแข็ง
-ไม่ม-ี

แนวทางเสริม
-ไม่ม-ี

จุดอ่อน
-ไม่ม-ี

จุดที่ควรพัฒนา
1. นิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรยังมีจาํ นวนน้ อยและ
ใช้ ระยะเวลาในการศึกษามากกว่าระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด (2 ปี ) จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้ มจี าํ นวนผู้สาํ เร็จการศึกษามากขึ้น และใช้ ระยะเวลา
ในการศึกษาเป็ นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. แม้ ว่าผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจะได้ คะแนนเฉลี่ย
4.17 แต่เมื่อพิจารณาผลประเมินด้ านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ยังอยู่ในระดับที่ไม่สงู มากนัก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) ซึ่งมาตรฐานทั้ง 3 ด้ านนี้สะท้ อนถึงความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางทางวิชาชีพซึ่งเป็ นคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ผล
การประเมินที่ได้ มาจากบัณฑิตเพียง 1 คน และมีระยะเวลาในการทํางานไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจํานวนผู้ท่ไี ด้ รับการประเมินและ
ระยะเวลาในการทํางานอาจยังไม่สะท้ อนศักยภาพทั้ง 3 ด้ านที่แท้ จริงของบัณฑิต จึงควรติดตามการทํางานและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตคนนี้เมื่อทํางานเป็ นเวลานานขึ้น
2. ควรวางแผนการเรียนของนิสติ ให้ ใช้ ระยะเวลาในการศึกษาเป็ นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยเริ่มทําการวิจัย
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษาต้ น ของการเรียนในปี ที่ 2
3. นิสติ ที่จบในปี การศึกษา 2557 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2558 ทําให้ ไม่สามารถนับจํานวน
ผลงานนิสติ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ได้ อาจารย์ท่ปี รึกษาควรวางแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็ นส่วน
หนึ่งของการสําเร็จการศึกษาให้ ทนั ตามปี ปฏิทนิ
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดแข็ง

1. มีแผนการศึกษาในรายวิชาที่ให้ นิสติ สามารถเข้ าไปขอ

คําปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญใน
หัวข้ องานวิจัยที่นิสติ สนใจได้ ต้งั แต่เริ่มเข้ าเรียน ทําให้ นิสติ
มีโอกาสเตรียมพร้ อมสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ท่เี หมาะสม
ได้ ต้งั แต่แรกเข้ า
2. หลักสูตรเปิ ดโอกาสให้ นิสติ เข้ าร่วมประชุมวิชาการใน
วาระที่มกี ารเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานวิจัย ทําให้ นสิ ติ ได้ รบั
การพัฒนาทักษะด้ านภาษาและมุมมองการทํางานวิจัยใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แนวทางเสริม
1. ทางหลักสูตรได้ มกี ารประเมินกระบวนการรับนิสติ โดย
พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียนเฉพาะในปี การศึกษา
แรก ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถงึ คุณภาพของผู้เรียนที่
สามารถสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ควรมีการติดตามผล
การเรียนของผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร
2. เมื่อนิสติ มีทกั ษะในการสัมมนาและนําเสนองานทาง
วิชาการที่ดแี ล้ ว ควรได้ รบั การกระตุ้นให้ ไปนําเสนองานวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12

ระดับสากล
จุดอ่อน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การรับนิสติ ไม่ได้ ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ ในแผนฯ
1. ควรมีกระบวนการสืบค้ นสาเหตุท่แี ท้ จริงของปัญหาการ
2. มีผ้ สู าํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรจํานวนน้ อย และใช้
รับนิสติ ไม่ได้ จาํ นวนตามแผนที่กาํ หนด ก่อนที่จะไป
ระยะเวลาในการศึกษามากกว่าระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับนิสติ โดยเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่มี
กระบวนการที่สามารถระบุได้ ว่าปัญหาของการรับนิสติ
ไม่ได้ จาํ นวนตามแผนฯ เกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ท่วั ถึง
2. ถึงแม้ ว่าทางหลักสูตรจะมีกระบวนการในการรับข้ อ
ร้ องเรียน อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการเกี่ยวกับข้ อร้ อง
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนที่มตี ่อการ
แก้ ปัญหาด้ วย
3. ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ มี
ผู้สาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรฯ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ให้ ได้ จาํ นวนและคุณภาพตามแผนที่กาํ หนด ควรหาวิธใี นการเพิ่มแรงจูงใจในการ
เข้ าศึกษาด้ วยวิธตี ่างๆ เช่น มีทุนการศึกษา มีทุนวิจัย มีทุนผู้ช่วยสอน มีโอกาสได้ รับประสบการณ์การทําวิจัยใน
ต่างประเทศ เพิ่มเติมจากการเพิ่มการประชาสัมพันธ์
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มอี ตั ลักษณ์พิเศษที่แตกต่างจากหลักสูตร วท.ม. (กายภาพบําบัด) ของสถาบันการศึกษา
อื่น ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตหากสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
จุดแข็ง
-ไม่ม-ี
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ร้ อยละ 80 มีผลงานวิจัยที่
ได้ รับการอ้ างอิงในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ร่นุ ใหม่
ให้ มคี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
3. มีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
อาจารย์ผ้ สู อนในด้ านวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย โดยผ่าน
ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในระดับ
ต่างๆ ที่กาํ หนด KPI ชัดเจน และทุนไปฝึ กอบรมฯ และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แนวทางเสริม
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นําเสนอผลงานวิชาการ/วิจยั ให้ แก่อาจารย์ทกุ คน รวมถึง
การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้ องมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและวิจัย
จุดอ่อน
-ไม่ม-ี

จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่ม-ี

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากในปี การศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้ ทาํ การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็ นปี แรก
จึงยังไม่เห็นแนวโน้ มความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรสามารถนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้ ในปี การศึกษา 2557 ใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริหาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรสําหรับปี การศึกษา 2558 เพื่อแก้ ปัญหาความไม่พึงพอใจ (หากมี) และทําให้ เกิดความมั่นใจถึง
แนวโน้ มที่ดที ่พี ึงจะเกิดขึ้นในปี การศึกษาต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
จุดแข็ง
1. มีการดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ่ไี ด้ กาํ หนดขึ้นในการ
กํากับ ติดตามและควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์ให้ แก่นิสติ เริ่มจากการ
กําหนดให้ นิสติ ส่ง Tentative proposal ในขั้นตอนการสอบ
สัมภาษณ์ การกําหนดอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการ การกําหนด
วิชาเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์ กําหนด
กระบวนการติดตามความคืบหน้ าในการเรียนและการทํา
ปริญญานิพนธ์ผ่านกระบวนการนําเสนอ
Progression
ตลอดจนการกําหนดคุณวุฒิคณ
ุ สมบัตขิ องอาจารย์ควบคุม
ปริญญานิพนธ์ และคุณภาพของปริญญานิพนธ์ ดังแสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ด้านคุณภาพนิสติ ที่จบจากหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลงานของ
ผู้สาํ เร็จการศึกษาจากรางวัลและผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติของนิสติ
2. มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
แถบเอเซียและอเมริกา เป็ นโอกาสในการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อนให้ มคี วามเป็ นสากลมากยิ่งขึ้น
จุดอ่อน
-ไม่ม-ี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แนวทางเสริม
1. เนื่องจากหลักสูตรมีแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการได้ มาซึ่งหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์ท่มี คี ุณภาพ ควรมีกระบวนการส่งเสริม
กํากับ ติดตาม ให้ นิสติ ได้ ดาํ เนินงานวิจัยตามโครงร่าง
ปริญญานิพนธ์ให้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการจัดกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่ได้ มขี ้ อตกลงความร่วมมือ ให้ มคี วาม
ต่อเนื่อง เช่น
- การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนิสติ ระหว่างสถาบัน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้ านวิชาการ
การเรียนการสอน และการวิจยั
- พัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่หลักสูตรนานาชาติในอนาคต

จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่ม-ี
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ข้อเสนอแนะ
1. ทางหลักสูตรมีการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรที่มคี วามเชื่อมโยง ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้ ได้ มาซึ่งโครงร่างงาน
ปริญญานิพนธ์ท่มี คี ุณภาพซึ่งเป็ นจุดสําคัญของการผลิตผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
แต่จาํ นวนผู้สาํ เร็จการศึกษามีน้อย จึงไม่แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสติ อย่างเป็ น
รูปธรรม อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดการเรียนเน้ นให้ เห็นผลลัพธ์ถงึ การได้ มาซึ่งโครงร่างปริญญานิพนธ์ท่มี คี ุณภาพ แต่
กระบวนการให้ ได้ มาซึ่งผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพนั้นเป็ นผลจากอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์และนิสติ เป็ นปัจจัยสําคัญ
ดังนั้น ควรมีการรายงานถึงระยะเวลาที่นิสติ เข้ าเรียนจนกระทั่งได้ มาซึ่งโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่ได้ รบั การอนุมตั ฯิ เพื่อ
สะท้ อนความสําเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง
-ไม่ม-ี

แนวทางเสริม
-ไม่ม-ี

จุดอ่อน
-ไม่ม-ี

จุดที่ควรพัฒนา
-ไม่ม-ี

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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ภาคผนวก
1.สรุปการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 คน คือ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข, ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณ
เกรียงไกร, ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน, และ ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ มีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. วิธกี ารบริหารจัดการให้ การดําเนินงานหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาํ หนดให้ อาจารย์
ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร ภายใต้ สภาวะที่อาจารย์ประจําหลักสูตร มากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นผู้บริหารในระดับต่างๆ
“….อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนในลําดับต้ นๆ หากประสบปัญหาไม่สามารถมา
ประชุมร่วมกันได้ จะให้ วิธปี ระชุมผ่านทาง line group….”
2. ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอนจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิจัย
“….เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข ถูกเชิญเป็ นกรรมการสอบภายนอกให้ แก่
นักศึกษาของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็ นกรรมการสอบนิสติ ของคณะฯ....” “….
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน จํานวน 2 คน ได้ รับทุนเพื่อไปทํางานวิจัยในสถาบันต่างประเทศที่มคี วาม
ร่วมมือกัน”
3. ระยะเวลาในการมาซึ่งหัวข้ อปริญญานิพนธ์ของนิสติ ในหลักสูตร
“….ภายใน 1 เดือนหลังจากเข้ าศึกษา....”
4. สาเหตุของปัญหาการรับนิสติ ไม่เป็ นไปตามแผนฯ และเหตุใดจึงเลือกใช้ วิธกี ารแก้ ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ท่ี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“….วิธกี ารให้ ได้ มาซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานประชุมวิชาการทางวิชาชีพต่างๆ และการ
เลือกไปประชาสัมพันธ์ท่มี หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนื่องจากเป็ นสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มกี ารจัดการเรียนการสอน
กายภาพบําบัดในระดับบัณฑิตศึกษา จึงน่าจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร....”
จากการสัมภาษณ์นิสติ หลักสูตร วท.ม. (กายภาพบําบัด) ในประเด็นดังนี้
1. เหตุผลของการเลือกเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
“….ได้ รับการประชาสัมพันธ์จากอาจารย์ประจําหลักสูตรในขณะที่ไปนิเทศน์การฝึ กปฏิบตั งิ านของนิสติ คณะสหเวชศาสตร์
สาขากายภาพบําบัด ในระดับปริญญาตรี ซึ่งตนเองเป็ นผู้ดูแลการฝึ กปฏิบตั งิ านของนิสติ ณ สถานพยาบาลแห่งนั้น จึงได้
การเชิญชวนให้ มาศึกษาต่อ....”
2. ความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
“….คิดว่าพอเพียง ไม่ร้ สู กึ ขาดอะไร หากต้ องการบทความวิจยั ที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูลที่ตนเองสามารถสืบค้ นได้ อาจารย์จะ
ไปหามาให้ ...."

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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2.Common DataSet
ข้อมูลพื้ นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปี การศึกษา 2557
ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
1
จํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
คน
2
1
จํานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
คน
3
4.17
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
คะแนน
4
100.00
ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รบั การประเมิน
ร้ อยละ
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
คน
7
ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้ อยละ
8
ค่าร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนน
เทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
9
1
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
ชิ้น
อนุมตั ติ ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิ้น
15
จํานวนบทความวิจัยที่ตพี ิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
16
จํานวนบทความที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17
จํานวนบทความวิจัยที่ตพี ิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
18
จํานวนบทความที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิ้น
20
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
นํา้ หนัก
5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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ลําดับ

รายการ

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21
งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
23
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
24
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

หมาย
เหตุ

(0.80)
25

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
(1.00)

ผลรวมค่านํา้ หนักงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
27
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
28
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มอี ยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานที่ได้ รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตพี ิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
34
บทความวิจัยที่ตพี ิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่อี ยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
36
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ได้ รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิ้น
38
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
นํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
26

39

งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ชิ้น
18

ลําดับ
40
41
42

รายการ
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

นํา้ หนัก
นํา้ หนัก

-

หมาย
เหตุ

(0.80)

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00)
44
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
45
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
43

46
47
48
49

50
51
52

53
54
55
56
57

-

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มวี ุฒิปริญญาเอก
5
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
100
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
5.00
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเทียบ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
5
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
100
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
5.00
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้ อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คน
คน
ร้ อยละ
คะแนน

คน
ร้ อยละ
คะแนน

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

19

ลําดับ

รายการ

58

จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้ อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบตั ร (1.00)
จํานวนผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ ว (1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาํ เนินการ

61
59
60
62

63

64
65
66
67
68
69
70

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

-

ชิ้น

2

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

1

ชิ้น

-

ชิ้น

1

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

4.00

นํา้ หนัก

(1.00)

71
72
73
74

จํานวนผลงานค้ นพบพันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้ รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้ นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)

75

จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้ นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)

76

ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1

หมาย
เหตุ

20

ลําดับ
77
78
79
80

รายการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

หมาย
เหตุ

(0.80)
81

งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
(1.00)

82
83

84
85
86

ผลรวมค่านํา้ หนักงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
4.2.4 จํ านวนบทความของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํ านวนอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ รับการ
ชิ้น
อ้ างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คน
จํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ชิ้น/คน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจํ าปี การศึกษา 2557
วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2558
เวลา
8.45 – 9.15 น.

9.30 – 12.00 น.

กิจกรรม
สถานที่
ฟั งรายงานประวัติความเป็ นมา และ
คณะสหเวชศาสตร์ มศว
สรุปผลรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2557
โดย ประธานหลักสูตร
ประธานฯ วางแผน และกําหนดวิธกี าร
คณะสหเวชศาสตร์ มศว
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูล และเอกสาร

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูล และเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์ มศว
(ต่อ)

16.00 – 17.00 น.

คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําวัน

9.15 – 9.30 น.

ผูร้ บั ผิดชอบ

อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า
อ.ดร.วรชาติ
อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า
อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2558
เวลา
9.00 – 11.00 น.

กิจกรรม
คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และนิสติ ของหลักสูตร

สถานที่
คณะสหเวชศาสตร์ มศว

11.00 – 12.00 น.

ประธานหลักสูตรฯ พาคณะกรรมการฯ
เยี่ยมชมสถานที่ และสิง่ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

13.00 – 16.00 น.

คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการ
ประเมิน

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผูร้ บั ผิดชอบ

อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า
อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า
อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
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ผศ.ดร.ชุตมิ า
16.00 – 17.00 น.

คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.
ม. (กายภาพบําบัด)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสหเวชศาสตร์ มศว

อ.ดร.วรชาติ
อ.อรอุมา
ผศ.ดร.ชุตมิ า
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