รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจําปการศึกษา 2558
(ฉบับปรับปรุงตามขอเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ)
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คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รายงาน 15 กรกฎาคม 2559
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หนา 1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.37 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดั บ หลั ก สู ต ร 6 องค ป ระกอบ (12ตั ว บ ง ชี้ ) โดยมี จํ า นวน 1 องค ป ระกอบ อยู ใ นระดั บ ดี ม าก
(องคประกอบที่ 2) จํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 4, 5, 6) และมีจํานวน 1
องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (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
4.44
2.67
3.33
3.50
4.00

ดีมาก
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

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

3.37

ดี

(12 ตัวบงชี)้

โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. หลักสูตรควรเลือกใชการสื่อสารการตลาดเชิงรุกทีห่ ลากหลายในการประชาสัมพันธและ
สื่อสารขอมูลของหลักสูตรไปยังกลุม บุคคลเปาหมายที่คาดวาจะเปนผูเ ขาศึกษาในหลักสูตร
เชนการใชชองทางสื่อออนไลน social media หรือสื่อรูปแบบอื่นทีม่ ีการสื่อสาร 2 ทาง
2. ควรทบทวนเกณฑการรับนิสิตของหลักสูตรเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยของผูสมัครทีจ่ บปริญญาตรี
และปริญญาโท เพื่อใหสามารถเปดโอกาสรับนิสิตไดมากยิ่งขึ้น
3. ควรพิจารณาประเด็นการทําวิจัยในชุมชนที่จะสามารถชวยบูรณาการงานทัง้ ในดานการ
จัดการเรียนการสอน วิชาการวิจัย และการบริการวิชาการไปพรอมกัน
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หนา 2

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ประจําป
การศึกษา 2558 ฉบับ นี้จัดทําขึ้นโดยความรวมมือของคณาจารยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑคุณภาพ
ของ สกอ และเพื่อพิจารณาการดําเนินงานของหลักสูตรที่ผานมาตลอดปการศึกษา ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุง
พัฒ นาการดําเนินงานของหลัก สูตรใหดียิ่ง ขึ้นอยางตอเนื่อง อันจะเปนประโยชนตอคุณภาพนิสิตและ
บัณฑิตของหลักสูตร ตลอดจนผูใชบัณฑิตและคณาจารยของหลักสูตร
คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณความรวมมือในการใหขอมูลเสนอแนะตอหลักสูตรจากผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก นิสิต ผูใชบัณฑิต และคณาจารยของหลักสูตร ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับ
นี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา
2558 ที่ใหเ กียรติ รับ พิจ ารณาประเมิ นผลการดํา เนินงานของหลัก สู ตร ทางหลั ก สูตรฯยินดี นอมรั บ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากทาน

(รองศาสตราจารย.ดร. รัมภา บุญสินสุข)
ประธานหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสูตร
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่2.2ผลงานของนิสิตและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
หมวดที่ 3 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบริหารหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวก 2 common dataset
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หนา 4

หมวดที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ชื่อยอ ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25520091100828
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุ ณธรรมจริย ธรรมทางวิ ชาการและวิชาชีพ กายภาพบํา บั ด สามารถจัดการปญ หาทาง
จริยธรรมที่ซับซอนโดยตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอวิชาชีพ ตอองคกร ชุมชนและ
สังคมโดยรวม
2. สามารถคนควา วิจัย อยางกวางขวางและลุมลึก สรางองคความรู หรือสรางสรรคนวัตกรรมที่
กอใหเกิดคุณประโยชนสําคัญในการปฎิบัติทางวิชาชีพ
3. เปนผูนําทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถสราง บูรณาการองคความรูใน
ศาสตรที่เกี่ยวของที่มีหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อพัฒนาเปนวิธีการทางกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มึความคิดทางวิทยาศาสตร สามารถเลือกและประยุกตใชองคความรูจากงานวิจัยเพื่อนํามาใช
ในการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีเหตุผล
5. สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ อภิปราย และใหขอเสนอแนะที่สรางสรรคในระดับนานาชาติ
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัด การหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด มีอาจารยประจํา
หลัก สูตร คุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดํารงตําแหนง รอง
ศาสตราจารย 1 คน และผู ช ว ยศาสตราจารย จํ า นวน 4 คน ดั ง นี้ (Ph.D.PT_58_1.1_1.1,
Ph.D.PT_58_1.1_1.2, Ph.D.PT_58_1.1_1.3)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา

1
*รองศาสตราจารย ดร.รัมภา บุญสินสุข
2
*ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา ชัยภิญโญ
3
*ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
4
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
5
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

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

รายชื่อและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ4)
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัดมีอาจารยผูสอนจํานวน
14 คน (Ph.D.PT_58_1.1_4.1) โดยทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณดานการสอนและการ
ทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (Ph.D.PT_58_1.1_4.2) โดยอาจารยผูสอนมีรายชื่อ
ดังนี้
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
(Ph.D., Rehabilitation Science)
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
(Ph.D., Biomedical Science)
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
(Ph.D., Health and Rehabilitation)
ผศ.ดร.สายธิดาลาภอนันตสิน
(ปร.ด., กายวิภาคศาสตร)
ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน
(ปร.ด., ประสาทวิทยาศาสตร)
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ป.โท

มีประสบการณ
ดานการวิจัย
()



มี
ประสบการณ
ดานการสอน
()


























ป.เอก

(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)
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6




อ.ดร.นิตยาวิริยะธารากิจ
(ปร.ด., วิทยาศาสตรการแพทย)



7 อ.ดร.ชัชฎาชินกุลประเสริฐ
(ปร.ด., กายภาพบําบัด)



8 ผศ.ดร.วรินทร กฤตยาเกียรณ
(ปร.ด., ประสาทวิทยา)



9 อ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ
(ปร.ด., กายภาพบําบัด)



10 อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ
(ปร.ด., วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย)



11 อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
(ปร.ด., วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย)



12 อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
(ปร.ด., กายภาพบําบัด)



13 อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
(ปร.ด., กายภาพบําบัด)



14 อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี
(ปร.ด., วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย)
ในปการศึกษา 2558 นี้ ไมมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 เนื่องจากผูเรียนไดขอ
ย า ยออกจากหลั ก สู ต ร ส ว นการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 2 ได แ ก ร ายวิ ช า กบ 705
(Ph.D.PT_58_1.1_4.3) เปนรายวิชาที่ไมมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนอาจารยผูสอน

คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 5)
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัดมีคณาจารยปฎิบัติหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก จํานวน 3 (Ph.D.PT_58_1.1_5.1, Ph.D.PT_58_1.1_5.2) คน
โดยทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา (Ph.D.PT_58_1.1_5.4) มีรายชื่อดังนี้
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

1
2

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

*รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
(Ph.D., Rehabilitation Science)
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
(Ph.D., Biomedical Science)
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ป.โท

มีประสบการณดาน
การวิจัย
()

ป.เอก

มีประสบการณ
ดานการสอน
()













(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)
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3


อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
(ปร.ด.,วิทยาศาสตรการแพทย)
*รอคําสั่งแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.PT_58_1.1_5.3)





คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 6)
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด มีอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธรวมจํานวน 5 คน (Ph.D.PT_58_1.1_6.1, Ph.D.PT_58_1.1_6.2,Ph.D.PT_58_1.1_6.4)
ไดแก
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

1

ป.โท

ป.เอก


*Prof. Dr.Marco Pang
(Ph.D., Neuroscience)

2 ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย
(Ph.D., Biostatistics)

3 ผศ.ดร.จตุพร วงศสาธิตกุล
(Ph.D., Exerscience Science and
Leisure Management)

4 ผกามาศ พิริยะประสาธน
(Ph.D., Physiotherapy)

5 *อ.ดร.บุศรา ชินสงคราม
(ปร.ด., กายภาพบําบัด)
*รอคําสั่งแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.PT_58_1.1_6.3)

มีประสบการณ
ดานการสอน
()

มีประสบการณดาน
การวิจัย
()
(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)





















คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 7)
ในปการศึกษา 2558 ไมมีการสอบปริญญานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรนี้
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 8)
ในปการศึกษา 2558 ไมมีผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
กายภาพบําบัด
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 9)
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักมีภาระงานในการดูแลนักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายชื่อผูไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักผูที่ศึกษาอยูใน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (กายภาพบํ า บั ด ) (Ph.D.PT_58_1.1_9.2,
Ph.D.PT_58_1.1_9.3) ในสัดสวนอาจารยตอนิสิตไมเกิน 1 ตอ 5 คน ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางสรุป
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ (Ph.D.PT_58_1.1_9.1)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และสม่าํ เสมอ (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 10)
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายภาพบําบัด) มี
ผลงานวิจัย อย างต อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ป (ป พ.ศ. 2554 - 2558) ผลงานที่ สําคั ญ มี ดัง นี้
(Ph.D.PT_58_1.1_10.1, Ph.D.PT_58_1.1_10.2)
1. ผศ. ดร. กานดา ชัยภิญโญ มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 2
เรื่อง
2. อ. ดร. นิตยา วิริยะธารากิจ มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 3
เรื่อง
3. รศ. ดร. รัมภา บุญสินสุขมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 8
เรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํ หนด (ตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 11)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด จะครบกําหนดรอบระยะเวลา 5 ป ในป พ.ศ.
2559 (Ph.D.PT_58_1.1_11.1) ดัง นั้นคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร จึงไดดําเนินการเพื่อปรั บ ปรุง
หลักสูตรดังนี้
1. กํ า ห น ด ป ฏิ ทิ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห ทั น ใ ช ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า 2560
(Ph.D.PT_58_1.1_11.2)
2. แตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Ph.D.PT_58_1.1_11.3)
3. ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง ดังแสดงรายละเอียดในรายงานการประชุม
กรรมการพัฒนาหลักสูตร (Ph.D.PT_58_1.1_11.4)
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด “ผาน” ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_1.1_1.1
Ph.D.PT_58_1.1_1.2

รายละเอียดของเอกสาร
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรในเลม มคอ. 2
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา
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รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_1.1_1.3
Ph.D.PT_58_1.1_2.1
Ph.D.PT_58_1.1_2.2
Ph.D.PT_58_1.1_4.1
Ph.D.PT_58_1.1_4.2
Ph.D.PT_58_1.1_4.3
Ph.D.PT_58_1.1_5.1
Ph.D.PT_58_1.1_5.2
Ph.D.PT_58_1.1_5.3
Ph.D.PT_58_1.1_5.4
Ph.D.PT_58_1.1_6.1
Ph.D.PT_58_1.1_6.2
Ph.D.PT_58_1.1_6.3
Ph.D.PT_58_1.1_6.4
Ph.D.PT_58_1.1_9.1
Ph.D.PT_58_1.1_9.2
Ph.D.PT_58_1.1_9.3
Ph.D.PT_58_1.1_10.1
Ph.D.PT_58_1.1_10.2
Ph.D.PT_58_1.1_11.1
Ph.D.PT_58_1.1_11.2
Ph.D.PT_58_1.1_11.3
Ph.D.PT_58_1.1_11.4

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกขอความตรวจสอบอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
บันทึกขอความตรวจสอบ อาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
ประวัติยออาจารยประจําหลักสูตร 5 ทาน
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา
folder ประวัติยอของอาจารยผสู อน 14 ทาน
มคอ. 4 ของวิชา กบ 705
ตารางสรุปรายชื่อนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญา
นิพนธ
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ของนักศึกษาทีก่ ําลังศึกษา
อยูในปการศึกษา 2558
คําขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาเอก
ประวัติยอของอาจารยที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ
ตารางสรุปรายชื่อนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญา
นิพนธ
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม ของนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูในปการศึกษา 2558
คําขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
folder ประวัติยออาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรวม
ตารางสรุปภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ
คําขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาเอก
ประวัติยออาจารยที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ
folder ผลงานของอาจารยทปี่ รึกษา
สรุปจํานวนหลักสูตรที่ตองปรับปรุง (จากมหาวิทยาลัย)
folder รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 8/2558
(วาระที่ 1.5 แจงปฏิทินการปรับหลักสูตร)
คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
folder รายงานการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ค รอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
6 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ดานทักษะความสามารถ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังนี้
- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ที่สําเร็จการศึกษารวม
1 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จ การศึก ษาทั้ง หมด โดยระดับ ความพึง พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด เฉลี่ยเทากับ 4.44 (4.44 /1)
หมายเหตุ : หากเปนหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเปน 6 ดาน คือ (6) ดานวิชาชีพ
ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ลําดับ
ที่

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
(2) ดานความรู
(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
(6) ดานทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา

หนวยวัด

รวม

เฉลี่ย

4.44

คน
คน

1
1

คะแนน

4.44

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
รอยละ

4.67
5.00
4.33
4.33
4.33
4.00
100

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
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รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
รายละเอียดของเอกสาร
Ph_D_PT_58_2.1_1
สรุปความคิดเห็นผูใชบัณฑิต

ผลงานของนิสติ และผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร
(ตัวบงชี้ที่ 2.2)
ขอยกเว นการประเมิ น เนื่ อ งจากในป ก ารศึ ก ษา 2558 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชากายภาพบําบัด ไมมีผูสําเร็จการศึกษา
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การรับนิสติ (ตัวบงชี้ที่ 3.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
- การรับนิสิต
การรับนิสิตหลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนิสิตดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการกําหนดแผนการรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิตไวใน
มคอ.2 (Ph.D.PT_58_3.1_1)
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อยืนยันจํานวนนิสิตที่จะรับตามที่กําหนดไวใน
มคอ.2 กอนการรับนิสิตทุกป
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายใหนักวิชาการศึกษาดําเนินการแจงจํานวนรับและ
คุณสมบัติไปยังฝายรับนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการเปดรับสมัคร ประชาสัมพันธ
และคัดเลือกผูที่ผานเกณฑดังกลาวขางตนเพื่อใหกรรมการบริหารหลักสูตรสัมภาษณ
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อ
ดําเนินการสอบสัมภาษณและตัดสินผลการพิจารณา
5. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมอบหมายให นัก วิ ชาการศึก ษาแจง ชื่อ ผู ผา นการสอบ
สัมภาษณแกบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผล
6. คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรประเมินระบบการรับ นิสิตจากจํานวนนิสิตที่รับ ได และ
ประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต
7. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรปรับ การดํา เนินงานในระบบจากปญ หาที่พบในผลการ
ประเมินจากขอที่ 6
ในปการศึก ษา 2558 ที่ผานมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติใหป ระกาศรับนิสิตระดับ
ปริญ ญาเอกจํานวน 10 คน (Ph.D.PT_58_3.1_2:, Ph.D.PT_58_3.1_3, Ph.D.PT_58_3.1_4) ตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไวใน มคอ.2 (Ph.D.PT_58_3.1_1) ดังนี้
- เป น ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขากายภาพบํ า บั ด และปริ ญ ญาโท สาขา
กายภาพบําบัด (หรือสาขาที่เกี่ยวของ) หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของระดับปริญญา
โท สาขากายภาพบําบัด (หรือสาขาที่เกี่ยวของ) โดยตองสําเร็จการศึกษากอนเปดภาคเรียน
- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายของระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด โดยตองสําเร็จการศึกษากอนเปดภาคเรียน
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 (กรณีสมัครดวยวุฒิ ป.โท) และ 3.50 (กรณี
สมัครดวยวุฒิ ป.ตรี)
- มีผ ลการเรีย นดี และมีคุณ สมบั ติทั่ วไปตามขอ บัง คั บ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ วา ดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด หรืออยูในระหวางขอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
- สําหรับผูเขาศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบวิจัย ตองเปนผูมีประสบการณการทํางานทาง
กายภาพบําบัดอยางนอย 1 ป มีความรูและประสบการณการวิจัยในระดับดี
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเกณฑเบื้องตนในการผานเขารับการสอบสัมภาษณ โดยใช
คะแนนภาษาอังกฤษที่คะแนน T score มากกวาหรือเทากับ 40 และมีการกําหนดวันสอบและกรรมการ
สอบสัมภาษณ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเลือกคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่ตรงกับ tentative proposal ของผูสมัครเขาศึกษา (Ph.D.PT_58_3.1_5: Ph.D.PT_58_3.1_6:
Ph.D.PT_58_3.1_7)
จากการดําเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตในปการศึก ษา 2558 พบวาทางหลักสูตรมี
จํานวนนิสิตปริญญาเอก 1 คน ซึ่ง ไมเปนไปตามแผนการรับ นิสิต ทางหลัก สูตรจึงไดจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยมีนิสิตบัณฑิตศึกษาทําการประชาสัมพันธหลักสูตรและใหขอมูลการศึกษาตอ
แก รุ น น อ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2558 มี ก ารประชาสัม พั น ธ ห ลั ก สู ต รไปยั ง
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรกายภาพบําบัดและมีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโททุกสถาบัน และยังเพิม่
การประชาสัมพันธหลักสูตรในงานปจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด มศว ชั้นปที่ 4 ทาง
คณะมีก ารประชาสัม พันธเ พิ่ม เติม หลัง การรับ นิสิตใหมในรอบที่ 1 (Ph.D.PT_58_3.1_8) และปรั บ
แผนการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรไปประชาสัมพันธหลักสูตรในงาน
ประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Ph.D.PT_58_3.1_9) และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค รหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผ า นทางหน า
website, หนา facebook, แผนประชาสัมพันธ ของคณะสหเวชศาสตร มศว (Ph.D.PT_58_3.1_10) ทํา
ใหมีจํานวนนิสิตสมัครในหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
ในดานที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติที่กําหนดในการรับนิสิต หลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมของ
คุณสมบัติโดยใชวิธีประเมินจากผลการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในแตละรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เมื่อ
สิ้นปการศึก ษา 2558 แตเ นื่องจากนิสิตที่รับ เขาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไดขอปรับ ไปศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ทําใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นวาควร
ใหมีการปรับกระบวนการคัดเลือกนิสิตเพื่อใหไดนิสิตที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่เพียงพอ จึงเห็นควรใหมีการ
สอบข อ เขี ย นเพื่ อ ประเมิ น ความรู ท างกายภาพบํ า บั ด เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการสอบสั ม ภาษณ
(Ph.D.PT_58_3.1_11)
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ทางหลักสูตรมีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาศึกษาดังนี้
1. กําหนดใหนิสิตเขารวมโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยใหแก
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยทุกหลักสูตร
2. ทางหลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศแกนิสิตใหมของหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึก ษา โดยมีอาจารย และนิ สิตรุน พี่เ ข ารวมใหขอ มูล ทางดา นการศึก ษา การปรับ ตัวกั บ
สภาพแวดลอม การคนควา และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีการประเมินความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับของนิสิตจากการปฐมนิเทศ
4. มีการประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาตางๆ เพื่อปรับปรุงการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาของนิสิตในปตอไป
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จากการดํา เนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึก ษาของนิสิตในป
การศึกษา 2558 พบวานิสิตใหมไดเขารวมการปฐมนิเทศของทางบัณฑิตวิทยาลัยและการปฐมนิเทศที่จัด
โดยหลักสูตร
ผลการประเมิน ความพึ ง พอใจและประโยชน ที่ไ ดรั บ ของนิ สิต จากการปฐมนิเ ทศ เมื่อ สิ้น ป
การศึกษา พบวาคะแนนความคิดเห็นของนิสิตอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
1. ขอมูลที่ไดรับจากอาจารยเปนประโยชนตอการเตรียมพรอมในการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 5
2. ขอมูลที่ไดรับจากรุนพี่เปนประโยชนตอการเตรียมพรอมในการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.5
3. ควรมีการจัดการปฐมนิเทศในปตอไป มีคะแนนเฉลี่ย 5
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการปฐมนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 5
ในป ก ารศึ ก ษา 2558 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเห็ น ควรให มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษใหแกนิสิตกอนเปดภาคการศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษในป
การศึก ษา 2558 (Ph.D.PT_58_3.1_12) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรยัง ไดจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหนิสิต โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศผานโครงการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน (Ph.D.PT_58_3.1_13) ซึ่งเปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน โดยมีนิสิต
และอาจารยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญที่เชิญมา ผลจากการจัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษพบวานิสิตมีการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถใน
การสื่อสารกับวิทยากรจากตางประเทศไดดีขึ้น และผลการเรียนในรายวิชาสัมมนาทางกายภาพบําบัดที่
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีผลดีขึ้น (Ph.D.PT_58_3.1_14) ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเห็นควรให
มีการจัดโครงการในลักษณะนี้ตอไป
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_3.1_1
Ph.D.PT_58_3.1_2
Ph.D.PT_58_3.1_3
Ph.D.PT_58_3.1_4
Ph.D.PT_58_3.1_5
Ph.D.PT_58_3.1_6
Ph.D.PT_58_3.1_7
Ph.D.PT_58_3.1_8
Ph.D.PT_58_3.1_9
Ph.D.PT_58_3.1_10
Ph.D.PT_58_3.1_11

รายการเอกสารหลักฐาน
มคอ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ประกาศการรับสมัครรอบที่ 1
ประกาศการรับสมัครรอบที่ 2
ประกาศการรับสมัครรอบที่ 3
รายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
รายงานการประชุมครัง้ ที่ 7/2557 วันที่ 22 ธ.ค. 2557
รายงานการประชุมครัง้ ที่ 5/2558 วันที่ 1 ก.ค. 2558
รายงานการประชุมครัง้ ที่ 9/2558 วันที่ 3 พ.ย. 2558
รายงานการประชุม 3/2559 วันที่ 27 พ.ค. 2559
หนา website, หนา facebook, แผนประชาสัมพันธ ของคณะสหเวช
ศาสตร มศว
รายงานการประชุม 9/2558 วันที่ วันที่ 3 พย. 2558
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Ph.D.PT_58_3.1_12
Ph.D.PT_58_3.1_13
Ph.D.PT_58_3.1_14

โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ผลการเรียน กบ 601

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

หนา 16

การสงเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
-

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มีระบบและ
กลไกในการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา โดยใชวงจรคุณภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธที่เหมาะสม โดยไดประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสม ไดแก การพิจ ารณาผูมีคุณสมบัติ เปนอาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ การกําหนดอัตราสวน
อาจารย : นิสิต แนวทางการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ (Ph.D.PT_58_3.2_1)
จากนั้นจะมีกระบวนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
และได มีก ารนํ า ปญ หาที่ พบป ก ารศึก ษาที่ผา นมามาเปนแนวทางในการปรับ ปรุง แกไ ขระบบในการ
ควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมมากขึ้นในปการศึกษาถัดไป (Ph.D.PT_58_3.2_2)
2. โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการ ดังนี:้
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
หลักสูตรโดยใหเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2544 กําหนดไว (Ph.D.PT_58_3.2_3) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ป ระจํ า หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด คณะสหเวชศาสตร
(Ph.D.PT_58_3.2_4) โดยไดกําหนดใหจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดอัตราสวน อาจารย : นิสิต ไมเกิน 1:5 คน แต
หากอาจารยที่ปรึกษาทานใดมีคุณสมบัติหรือศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต สามารถใหดูแลนิสิตไดมากกวา
5 คน แตไมเกิน 10 คน (Ph.D.PT_58_3.2_5) นอกจากนี้ไดกําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปซึ่งทํา
หนาที่ในการใหคําแนะนําดานวิชาการ ขั้นตอนลงทะเบียน กฎระเบียบแหลงทุนและคําปรึกษาอื่น ๆ แก
นิสิตรวมดวย (Ph.D.PT_58_3.2_6)
2.2 ในปการศึกษาแรกที่ นิสิตเริ่ม เขาเรียน คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรกําหนดใหมี
แผนการศึ ก ษาในรายวิช า กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอยา งเป นระบบและอภิ วิเ คราะห ที่ มี
กระบวนการใหนิสิตมีแนวทางในการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธและขอคําปรึกษาที่เกี่ยวของ โดยใหนิสิต
สามารถเขาไปขอคําปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในหัวของานวิจัยที่นิสิตสนใจได
ตลอดที่จัดการเรียนการสอนของรายวิชา (Ph.D.PT_58_3.2_7)
2.3 เพื่อใหเปนการติดตามผลการเรียนรูของนิสิตตลอดปการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ไดกําหนดใหมีการดําเนินการที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ ไดแก การพิจารณาหัวขอ
วิทยานิพนธ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการนําเสนอความกาวหนาประจําแตละภาคการศึกษา โดย
อาจารยผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของหัวขอวิทยานิพนธในรายวิชา
กบ 704 วิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพขั้นสูง (Ph.D.PT_58_3.2_8) หัวขอวิทยานิพนธที่ผาน
การพิจารณาในรายวิชา กบ 704 จะไดรับการพัฒนาเปนโครงรางวิทยานิพนธ และใหผูเชี่ยวชาญในสาขา
นั้น ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ยมารว มให ขอ เสนอแนะในการนํ า เสนอความกา วหน าของ
วิทยานิพนธและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (Ph.D.PT_58_3.2_9) และเมื่อเคาโครงวิทยานิพนธผาน
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การพิ จ ารณา ประธานกรรมการสอบจะรายงานประธานหลั ก สู ต รเพื่ อ นํ า ผลการสอบไปแจ ง ให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบตอไป (Ph.D.PT_58_3.2_10)
หลังจากโครงรางวิทยานิพนธผาน นิสิตสามารถเขาไปขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไดเมื่อเกิดปญหาหรือตองการคําแนะนําตาง ๆ โดยมีชองทางการขอคําปรึกษาไดทั้งการเขาพบ
ดวยตนเองและทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก e-mail โทรศัพท หรือ application line เปนตน
(Ph.D.PT_58_3.2_11) นอกจากนี้ในระหวางการเก็บขอมูลวิจัย อาจารยที่ปรึกษาจะทําการเดินทางไป
นิเทศงานนิสิตในสถานที่เก็บขอมูลจริง เพื่อใหเห็นการดําเนินการจริงของนิสิตในขณะเก็บขอมูลวิจัยและ
รับฟงหรือชวยแกไขปญหาในกรณีที่นิสิตตองการแนวทางการแกไขปญหาที่เ กิดขึ้นระหวางเก็บ ขอมูล
(Ph.D.PT_58_3.2_12) หากเกิดกรณีที่มีปญหาสงผลกระทบตอการทําวิทยานิพนธอยางมาก อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธจะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
หรือรับทราบเมื่ออาจารยที่ปรึกษาใหการแนะนํานิสิตที่เหมาะสมแลว (Ph.D.PT_58_3.2_13)
เมื่อสิ้นสุด แตล ะภาคการศึก ษา คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรกําหนดให นิสิตที่ไดทํา
วิทยานิพนธแลวตองนําเสนอความกาวหนา เพื่อรายงานความกาวหนา รวมทั้งปญหาและอุป สรรคที่
เกิดขึ้นระหวางการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเปนอีกชองทางที่จะใหนิสิตขอคําปรึกษาและรับขอเสนอแนะจาก
คณาจารยทานอื่น ๆ รวมดวย (Ph.D.PT_58_3.2_14, Ph.D.PT_58_3.2_15, Ph.D.PT_58_3.2_16)
โดยคณาจารย ได รวมให ขอเสนอแนะเพื่อ เปนแนวทางใหนิสิตสามารถแกไขปญ หาที่เ กิดขึ้นไดอยา ง
เหมาะสม (Ph.D.PT_58_3.2_17, Ph.D.PT_58_3.2_14)
3. การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข: จากที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหนิสิตที่
ได ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว ต อ งนํ า เสนอความก า วหน า เมื่ อ สิ้ น สุ ด แต ล ะภาคการศึ ก ษา โดยมี ค ณะ
กรรมการบริห ารหลัก สูตรและอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธรวมรับฟง กระบวนการนี้ถือเปนหนึ่ง ใน
กระบวนการตรวจสอบการดูแลการใหคําปรึกษาวิท ยานิพนธ ได โดยในการนําเสนอนั้นนิสิตสามารถ
รายงานถึงปญหาและอุปสรรคในระหวางการจัดทําวิทยานิพนธ รวมทั้งความเหมาะสมของการติดตาม
ดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาได ซึ่งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจากคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา
สามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับ ปรุง หรื อแกไ ขปญ หาในการทําวิท ยานิพ นธของนิสิตต อไปได
(Ph.D.PT_57_3.2_16, Ph.D.PT_58_3.2_17) นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบ
ตอการทําวิทยานิพนธในนิสิตที่รับผิดชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเมื่อที่ประชุมมี
ขอเสนอแนะในการแกไขแลว จะมีการติดตามและใหอาจารยที่ปรึกษารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรใหรับทราบเปนระยะ (Ph.D.PT_58_3.2_18, Ph.D.PT_58_3.2_13) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการตรวจสอบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแตละทาน อีกทั้งขอเสนอแนะ
การแกไขปญหาจากที่ประชุมจะใชเปนแนวทางในการแกไขระบบและการใหคําปรึกษา/ดูแลที่เหมาะสม
มากขึ้นในปการศึกษาถัดไป
ซึ่งจากปการศึกษา 2557 พบปญหาวามีนิสิตที่ไมสามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธไดตามแผน
ที่กําหนดได ในปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดมีการแกไขปญหาโดยการปรับ
ระบบในการรายงานความกาวหนาในการจัดทําวิท ยานิพนธและรายงานผลพิจ ารณาความกาวหนา
วิท ยานิพนธอยางเปนลายลักษณอัก ษร (Ph.D.PT_57_3.2_16 Ph.D.PT_58_3.2_17) และมีการทํา
หนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรแกนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Ph.D.PT_57_3.2_19)
เพื่อเปนการกระตุนใหนิสิตรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขในการทําวิท ยานิพนธใหทันตามระยะเวลาที่
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กําหนดได โดยผลจากการปรับปรุงดังกลาวพบวา นิสิตที่มีเกณฑตองสอบโครงรางวิทยานิพนธมีความ
กระตือรือรนมากขึ้นในการดําเนินการเพื่อใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก นางสาวฐิติมาศ วินัยรักษ
ไดกําหนดวันสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (Ph.D.PT_57_3.2_18)
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มีร ะบบการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามวงจรคุณภาพดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ตองการพัฒนาใน
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวย มีภาวะผูนํา มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการประชุมพิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะศักยภาพของนิสิต
ดังกลาว อีกทั้งจะระบุอยางชัดเจนใน มคอ.2 ของหลักสูตรฯ ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และผลการประเมินผล โดยไดระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตทั้ง 4 ดานดังที่กลาวขางตน และระบุกลยุทธ
หรือกิจกรรมของนิสิตซึ่งสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Ph.D.PT_58_3.2_20)
จากนั้นจะมีการดําเนินการตามแผนที่วางไวในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
เสริมนอกหลักสูตรในแตละปการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ และนําผลจากการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาสําหรับปการศึกษา
ถัดไป
2. โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ไดมีกิจกรรมในรายวิชาทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานตาง ๆ ดังนี้
- กลุมวิชาหลักไดแก วิชาบังคับ จํานวนทั้งหมด 6 รายวิชา ดังนี้ กบ 501 วิธีวิจัย
และชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพ 1 กบ 503 เครื่องมือการวิจัยดานสุขภาพ กบ 701 สัม มนาทาง
กายภาพบําบัด กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและอภิวิเคราะห กบ 704 วิธีวิจัยและ
ชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพขั้นสูงและ กบ 705 การประยุกตงานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทาง
กายภาพบําบัด ซึ่งเนนใหนิสิตมีความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับดานการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการทํา
วิทยานิพนธและการประยุกตสูการปฎิบัติงานทางคลินิกที่เหมาะสม (Ph.D.PT_58_3.2_20)
- กลุ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ได แ ก วิ ชา กบ 512 การรั ก ษาด ว ยมือ และการ
เคลื่อนไหว ซึ่งมีวัตถุประสงคใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการรักษาดวยมือและการเคลื่อนไหวซึ่งเปนทักษะที่
สําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัด และกบ 705 การประยุกตงานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทาง
กายภาพบําบัด ที่ทําใหนิสิตไดประยุกตความรูทางการวิจัยที่ไดจากในหองเรียน พัฒนาทักษะในการรักษา
และฟนฟูผูปวยทางกายภาพบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ph.D.PT_58_3.2_20)
- กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและกลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่กําหนดใหมีหนวยกิตการสัมมนาในเกือบทุกรายวิชา ทําให
มีกิจกรรมการสัมมนาที่มีการนําเสนอหนาชั้นเรียน ทําใหนิสิตไดพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใชรูปแบบของการนําเสนอผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งมีทักษะในการ
สื่อสารที่เหมาะสมนอกจากนี้การสัมมนาในหลาย ๆ หัวขอจะมีกิจกรรมที่ใหนิสิตไดทํางานกลุมจึงทําใหเกิด
การเรียนรูในการวิพากษและการแกปญหา ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน กลาที่จะ
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แสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช าการรวมทั้ ง ได แ สดงบทบาททั้ ง การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ เ หมาะสม
(Ph.D.PT_58_3.2_20)
อีกทั้งไดมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น ไดแก
- Hong Kong polytechnic university ประเทศจีน
- Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย
- Oragon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
- คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(Ph.D.PT_58_3.2_20 และ Ph.D.PT_58_3.2_21)
3. การตรวจสอบ: เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมสรุปผล
การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยใหอาจารยผูประสานงานในแตละรายวิชารายงาน มคอ.5
และ มคอ.6 ซึ่งทําใหทราบวานิสิตสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแตละรายวิชาหรือไม อีกทั้ง
สามารถตรวจสอบผลของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานตาง ๆ ได นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจะ
รายงานใน มคอ.7 ทําใหไดแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
(Ph.D.PT_58_3.2_22)
4. การปรับ ปรุง แกไขและผลของการปรับ ปรุง อยางเปนรูป ธรรม: จากการประชุม ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา 2557 ที่ผานมาพิจารณาเห็นควรวา ควรใหมีกิจกรรมเตรียม
ความพร อ มการใช ภ าษาอั ง กฤษก อ นเป ด ภาคเรี ย น และให มี กิ จ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะทางด า น
ภาษาอังกฤษใหแกนิสิตเพิ่มขึ้น (Ph.D.PT_58_3.2_23) ในปการศึกษา 2558 จึงไดมีการปรับปรุงโดยเพิ่ม
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหมากขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา ไดแก โครงการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Ph.D.PT_58_3.2_24) และ
โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (Ph.D.PT_58_3.2_25) ซึ่งทุกโครงการ
มีกิจ กรรมที่ พัฒ นาทัก ษะทางด านภาษาแก นิสิต โดยใหนิสิต ไดมีโ อกาสรวมนํ าเสนองานวิจัยโดยใช
ภาษาอังกฤษแกผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่ใหการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน
วิจัยในโครงการแตละชวง เพื่อใหนิสิตสามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสมและมั่นใจ
(Ph.D..PT_58_3.2_26) และจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหนางสาวธิติมาศ วินัยรักษ นิสิตปริญญาเอก สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได
สงโครงรางวิจัยสมัครเขาแขงขันเพื่อขอรับทุนจาก Hong Kong Polytechnic University ไดผานการ
พิจ ารณาเปนผู รับ ทุนการทํา วิจัย ที่ Department of rehabilitation Science, Hong Kong
Polytechnic University ระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ.2559 (Ph.D.PT_58_3.2_27)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_3.2_1
Ph.D.PT_58_3.2_2
Ph.D.PT_58_3.2_3

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
8/2558, 9/2558
แผนผังระบบและกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก
บัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
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รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_3.2_4
Ph.D.PT_58_3.2_5
Ph.D.PT_58_3.2_6
Ph.D.PT_58_3.2_7
Ph.D.PT_58_3.2_8
Ph.D.PT_58_3.2_9
Ph.D.PT_58_3.2_10
Ph.D.PT_58_3.2_11
Ph.D.PT_58_3.2_12
Ph.D.PT_58_3.2_13
Ph.D.PT_58_3.2_14
Ph.D.PT_58_3.2_15
Ph.D.PT_58_3.2_16
Ph.D.PT_58_3.2_17
Ph.D.PT_58_3.2_18
Ph.D.PT_58_3.2_19
Ph.D.PT_58_3.2_20
Ph.D.PT_58_3.2_21
Ph.D.PT_58_3.2_22
Ph.D.PT_58_3.2_23
Ph.D.PT_58_3.2_24
Ph.D.PT_58_3.2_25
Ph.D.PT_58_3.2_26
Ph.D.PT_58_3.2_27

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ: ภาระ
งาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2558
มคอ.3 รายวิชา กบ 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและอภิ
วิเคราะห
มคอ.3 รายวิชา กบ 704 วิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพขั้นสูง
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ ระดับปริญญา
เอก
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2557
ตัวอยางการขอคําปรึกษาของนิสิตผานทาง Application Line
เอกสารขออนุมัติเดินทางไปนิเทศงานติดตามการเก็บขอมูลวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2558,
9/2558 และ 1/2559: กรณีจิราพร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
8/2558, 9/2558, 1/2559 และ 2/2559: การรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ
เกณฑการนําเสนอ progress report ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ตัวอยางรายงาน progress report
ผลการนําเสนอ progress report ภาคการศึกษาที่ 1/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
และ 2/2559: การติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
เอกสารแจงกําหนดการสอบปริญญานิพนธ
มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554
เอกสารความรวมมือทางวิชาการกับฮองกงและมาเลเซีย
มคอ.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ปการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รูปภาพการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
1/2559: การไดรบั ทุนทําวิจัยจากฮองกงของฐิติมาศ
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.3)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
ขอมูลนิสิต
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษาที่
รับเขา

จํานวน
รับเขา

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละป
การศึกษา
2556

2555
2
1
2556
1
1
2557
2
2558
1
(Ph.D.PT_58_3.3_1: สรุปขอมูลการรับนิสิต)

2557

2558

1
1
2
-

1
1
2
-

รอยละการคงอยู
50
100
100
-

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิต
ในปก ารศึก ษา 2558 มีผูส มัค รเขาศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอกลดลง อาจเนื่องมาจากในป
การศึก ษา 2558 เปนปที่มีก ารตรวจรับ รองปริญญาทางกายภาพบําบัด ทําใหสถาบันการศึกษาที่เปด
หลักสูตรปริญญา สาขากายภาพบําบัด ตองคงจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร (วุฒิปริญญาโท) ใหได
เพียงพอตอมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแตละป (คน/รอยละ)
ปการศึกษา จํานวนที่
ที่รับเขา
รับเขา
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ป 2554
4
0 (0%)
1 คน
0 (0%)
ป 2555
2
0 (0%)
0 (0%)
ป 2556
1
0 (0%)
ป 2557
2
ป 2558
1
(Ph.D.PT_58_3.3_1: สรุปขอมูลการรับนิสิต)
จากขอมูลของปการศึกษา 2555-2558 พบวา รอยละอัตราการคงอยูของนิสิตหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด มีอัตราการคงอยูรอยละ 50, 100 และ 100 ตามลําดับ โดยมีแนวโนม
อัตราคงอยูดีขึ้นนอกจากนี้ อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาในหลักสูตร คือภายใน 3 ป มีรอย
ละเทากับ 0 ซึ่งนิสิตที่ไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา โดยนิสิตที่รับเขาปการศึกษา 2554 และ 2555
ผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ และอยูระหวางทําดุษฎีนิพนธ และนิสิตที่รับเขาปการศึกษา 2556 ผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ และกําหนดวันสอบโครงรางดุษฎีนิพนธแลว
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาในหลักสูตร คือภายใน 3 ป มีรอยละเทากับ 0 โดย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา คือนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนใหหมดกอนจึงจะสามารถทํา
วิทยานิพนธได ดังนั้นจึงตองการเวลาดําเนินการจนเสร็จสิ้นนานเกิน 3 ป อยางไรก็ตามนิสิตที่รับเขาป
การศึกษา 2554 และ 2555 ผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ และอยูระหวางทําดุษฎีนิพนธ และนิสิตที่
รับเขาปการศึกษา 2556 ผานการสอบวัดคุณสมบัติ และกําหนดวันสอบโครงรางดุษฎีนิพนธแลว
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินความพึง พอใจของนิ สิตในดาน
หลักสูตร อาจารยผูสอน สภาพแวดลอมการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการ
เรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนโดยมอบใหนักวิชาการศึกษาเปนผูทําการสํารวจเปน
ประจําทุกปการศึกษา
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบ โดยใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพบวามีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ 4.90 คะแนนซึ่งมีคะแนนสูง
กวาปที่ผานมาจาก 4.51 เปน 4.90 คะแนน (Ph.D.PT_58_3.3_2)
การจัดการขอรองเรียนของนิสิต
เรื่องที่รองเรียน
ไมมีขอรองเรียนจากนิสิต

ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน
-ไมม-ี

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด มีระบบและกลไกในการจัดการขอรองเรียนดังนี้
1. ระบบการรับฟงขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษาผานแบบประเมินการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ และแบบประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยวัตถุประสงคของแบบประเมินเพื่อนําขอมูล
ไปพัฒนาดานการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีรายละเอียดของการประเมินประกอบไปดวย
เนื้ อ หารายวิ ช า การวั ด และประเมิ น ผล ความสั ม ฤทธิ์ ผ ล และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
(Ph.D.PT_58_3.3_3)
2. ระบบการรองเรียนของนิสิตผานชองทางสวนกลางของคณะ ในกลองรองเรียนบริเวณโถง
คณะสหเวชศาสตรโ ดยนิสิตสามารถนําเสนอขอรองเรียนผานทางกลองรับ ขอรองเรียน ที่ห ลัก สูตรได
ประชาสัมพันธใหกับนิสิตทราบไวเบื้องตนแลว ทั้งนี้คณะมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการคณะเปดกลอง
รวบรวมขอรองเรียนเปนประจําทุก เดือน (Ph.D.PT_58_3.3_4) ซึ่งหากมีขอรองเรียน จะตองสรุปขอ
รองเรียน และนําเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดการตอขอ
รอ งเรีย น อย างไรก็ต าม จากผลการจั ดการขอ รอ งเรีย นของนิสิ ต พบวา ไม มีข อร องเรี ยนจากนิ สิ ต
(Ph.D.PT_58_3.3_5)
3. ระบบการรองเรียนยังไดใหนิสิตแจงขอรองเรียนผานระบบการประเมินเปนเชิง รุกโดยทํา
แบบสอบถามและสง ให นิสิ ตทุ ก คนตอบแบบสอบถาม และมอบใหนั ก วิ ชาการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร
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บัณฑิตศึกษาประสานกับกรรมการที่รับผิดชอบระบบรองเรียนสรุปขอรองเรียนจากแบบสอบถามเสนอตอ
กรรมการบริหารหลักสูตร (Ph.D.PT_58_3.3_6)
4. มีระบบการประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรองเรียนและตอการจัดการขอรองเรียน โดย
ใหนักวิชาการศึกษาเปนผูสํารวจและเสนอตอกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคของการประเมินเพื่อนําขอมูลไปพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนสําหรับปการศึกษาตอไป
(Ph.D.PT_58_3.3_7)
ในปการศึกษา 2558 ไดดําเนินการตามระบบดังกลาวขางตน พบวาไมมีขอรองเรียนจากนิสิตใน
ทุกชองทาง (Ph.D.PT_58_3.3_5)ประกอบกับผลประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรองเรียน และตอ
การจัดการขอรองเรียน ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินประกอบดวยความสะดวกในการรองเรียนหรือให
ขอเสนอแนะหลักสูตรผานชองทางที่จัดใหมากนอยเพียงใดพบวานิสิตมีความพึงพอใจตอความสะดวกใน
ชองทางที่จัดใหอยูในระดับดี (3 คะแนน) และนิสิตไมมีขอรองเรียนตอหลักสูตรเมื่อเทียบกับปการศึกษาที่
ผานมา ซึ่งมีผูรองเรียน 2 คน แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการหลักสูตรเปนที่ยอมรับของนิสิต จึงไมมีการ
รองเรียนใดๆ (Ph.D.PT_58_3.3_8)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_3.3_1
Ph.D.PT_58_3.3_2
Ph.D.PT_58_3.3_3
Ph.D.PT_58_3.3_4
Ph.D.PT_58_3.3_5
Ph.D.PT_58_3.3_6
Ph.D.PT_58_3.3_7
Ph.D.PT_58_3.3_8

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปขอมูลการรับนิสิต
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
Folder แบบประเมินการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายอุธรณรองทุกข
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559
แบบรับขอรองเรียนของนิสิตทีม่ ีตอหลักสูตร
แบบประเมินการจัดการขอรองเรียน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร และชองทางการขอ
รองเรียน
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หมวดที่ 3
อาจารย
การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.1)
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล
TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ผลการประเมินตนเอง
1 2 3 4 5


ระดับ
คุณภาพ
ดี

4 คะแนน
5 คะแนน

ดี

5 คะแนน
3คะแนน
3คะแนน



3.67

ปานกลาง
ดี

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย: คณะสหเวชศาสตรมีนโยบายใหคณาจารยสาขากายภาพบําบัดมีคุณสมบัติ
ที่สามารถเปนอาจารยผูสอนไดทั้งระดับหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ทางหลักสูตรจึงมีระบบและกลไก
การรั บ อาจารย ใ หม รว มกั บ ระบบของคณะฯ โดยมี ร ะบบและกลไกตามหลั ก วงจรคุ ณภาพ PDCA
ตามลําดับ ดังนี้
1. การวางแผนกรอบอัตรากํา ลังในการรับอาจารย : คณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการ
พิจารณาขอมูลผลการวิเคราะหอัตรากําลังอาจารยของสาขาวิชากายภาพบําบัดจากคา FTES
ของนิสิตที่ลงทะเบียนในหลักสูตรของทุกสาขาวิชาทุกระดับ (ตรี โท และเอก) รวมกับความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มาประกอบการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 5 ป
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( พ . ศ . 2558 –พ . ศ . 25 6 2 ) เ พื่ อ เ ส น อ ขอ ก ร อ บ อั ต ร า กํ า ลั ง ต อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(Ph.D.PT_58_4.1_1และPh.D.PT_58_4.1_2)
2. การดํ า เนิ น การรั บ อาจารย ต ามกรอบอั ต รากํ า ลั ง ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรจากมหาวิ ท ยาลั ย :
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรมีส วนรว มในการดํ าเนิน การรั บ อาจารยใ นการกํา หนด
คุณสมบัติอาจารยและรวมเปนคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหสอดคลองกับ
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลัก สูตรวิชาชีพกายภาพบําบัดและหลักเกณฑ
คุณสมบัติอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (Ph.D.PT_58_4.1_3และ
Ph.D.PT_58_4.1_4)
- คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาสาขาหรือผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวของดําเนินการ
สัมภาษณดวยคําถามที่มุงเนนการบงบอกถึงความเชี่ยวชาญที่หลักสูตรตองการเพื่อ
คัดเลือกและประชุม รวมกันตัด สินผล และมอบหมายใหเ จาหนาที่บุคคลจัดทํ า
ประกาศผลการคัดเลือกและดําเนินการตามขั้นตอนบรรจุของมหาวิท ยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ (Ph.D.PT_58_4.1_4)
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายใหกรรมการบริหารหลักสูตร 1 ทานที่มี
ประสบการณดานการเรียนการสอนและการวิจัยเปนอาจารยพี่เลี้ยงพูดคุยแนะนํา
บทบาทหนาที่แกอาจารยใหม
3. การประเมินระบบการรับอาจารย: คณะกรรมการประจําคณะฯประเมินระบบการรับอาจารย
ใหมจากคุณภาพของผลประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยที่รับใหม และจํานวนอาจารยที่
รับไดสําเร็จตามแผนกรอบอัตรากําลังที่ไดรับ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคหากไมสามารถ
ดําเนิ นการรับ อาจารย ไดตามแผนกรอบอัตรากําลัง ที่ไดรั บ จัดสรรหรื อผลประเมิ นการ
ปฏิบัติง านของอาจารยที่รับ ใหมไมไดคุณภาพตามเกณฑก ารประเมินการปฏิบัติง านของ
อาจารยคณะสหเวชศาสตร (Ph.D.PT_58_4.1_5 และ Ph.D.PT_58_4.1_6)
4. การปรับปรุงระบบการรับอาจารย: คณะกรรมการประจําคณะรวมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนําผลประเมินขางตนมาพิจารณาปรับปรุงระบบการรับอาจารยใหม
ระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร: การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรมีระบบกลไกเพื่อ
กํากับดูแลใหมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของ สกอ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรพิจ ารณาคุณสมบัติของอาจารยป ระจําหลักสูตรดาน
คุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนประสบการณดานการสอนและการ
วิจัย ของอาจารยในสาขากายภาพบําบัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตร เกณฑของบัณฑิตวิท ยาลัย บริบ ทและปรัชญาของหลัก สูตรเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงตั้ง
เปน อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ตรผา นรองคณบดีฝ ายวิช าการและคณบดี เ พื่ อพิ จ ารณา
ตามลํ า ดั บ และเสนอต อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการ และสภา
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มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอตอสกอ.เพื่อรับทราบ (Ph.D.PT_58_4.1_7
และPh.D.PT_58_4.1_8)
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบจํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.
โท) ในกรณีที่มีอาจารยประจําหลักสูตรลาออก เกษียณ หรือเสียชีวิต คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตองเสนอปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหม ตอรองคณบดีฝาย
วิชาการและคณะกรรมการประจําคณะ ภายใน 30 วัน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
4. นอกจากนี้ ทางคณะฯมีแผนแนวทางรองรับเพื่อทดแทนหากเกิดปญหาอาจารยประจํา
หลักสูตรลาออก /เกษียณ/มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดย
อาจารยทุกคนไดรับการสงเสริมการเตรียมความพรอมตามคุณสมบัติการเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร ไดแก การดําเนินการตามแผนพัฒ นาบุคลากรดานคุณวุฒิการศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ( Ph.D.PT_58_4 . 1 _9 แ ล ะ
Ph.D.PT_58_4.1_10) การส ง เสริม ประสบการณ ก ารวิจั ย และสนั บ สนุ น การสร า ง
ผลงานวิจัยตีพิมพ เชน แผน/โครงการเพื่อสงเสริมการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะกรรมการงา ยวิจั ยฯของคณะ การจัด สรรทุนสนับ สนุนการวิ จัยขนาดเล็ ก
(Ph.D.PT_58_4.1_11 และ Ph.D.PT_58_4.1_12) การจัดสรรทุนรางวัล การตีพิม พ
เผยแพรงานวิจัย (Ph.D.PT_58_4.1_13) ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูประสบการณดาน
การบริหารใหกับอาจารยโดยมอบหมายใหเปนกรรมการในทีมคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝายตางๆภายในของคณะฯ (Ph.D.PT_58_4.1_14)
สําหรับผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการรับอาจารยใหมและการแตงตัง้ อาจารย
ประจําหลัก สูตรในปก ารศึก ษา 2558 นี้ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรระดับ บัณฑิตศึก ษา
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด )ไดกํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตาม
ระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร พบวามีอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน ที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแลว
(Ph.D.PT_58_4.1_15) จึง ไมมีก ารเปดรับอาจารยใหมของหลักสูตร แตมีอ าจารยของสาขา
กายภาพบําบัดที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 คน คือ
อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี ซึ่งเปนอาจารยที่มีประสบการณการจัดการเรียนการสอนอยูลวจึงไดรับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหรวมโครงที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีท่ าง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ไดแก โครงการพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒ:
ความเปนครูและทักษะการสอน ระหวางวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 และโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21:รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem based learning: PBL) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2558 รวมทั้งไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากประธานหลักสูตรเพื่อเปนการ
ปฐมนิเทศรวมดวย (Ph.D.PT_58_5.4_8.1 - Ph.D.PT _58_5.4_8.3)
และในปการศึกษา 2558 นี้ มีอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน ที่มี
คุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดแก
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 รองศาสตราจารย ดร.รัมภา บุญสินสุข
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา ชัยภิญโญ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน
นอกจากนี้ จากการประเมินคุณสมบัติของอาจารยในสาขากายภาพบําบัดตามแผนแนวทางรองรับ
เพื่อทดแทนหากเกิดปญหาอาจารยประจําหลักสูตรลาออก /เกษียณ หรือ มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พบวามีคณาจารยในสาขาที่มีคุณสมบัติสอดคลองสามารถที่จะเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอกของ สกอ มากกวา 3 คน เชน อ.ดร.
นิตยา วิริยธารากิจ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ อ.ดร วีร
ยา ประโมทยกุล เนื่องจากเปนผูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพและ/หรือมีการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการแลว เปน
ตน (Ph.D.PT_58_4.1_16 และ Ph.D.PT_58_4.1_17)อีกทั้งไดมีการปรับปรุงระบบการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรในสวนของขั้นตอนแนวทางรองรับเพื่อทดแทนหากเกิดปญหาอาจารยประจําหลักสูตร
ลาออก /เกษียณ/มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยใหมีการสํารวจขอมูลผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรยอนหลัง 5 ป ของอาจารยสาขากายภาพบําบัดทุกทานไวเพื่อเปน
ฐานขอมูล ในการพิจารณาและเตรียมพร อมรับเกณฑมาตรฐานใหมของ สกอ เกี่ยวกับ คุณสมบัติของ
อาจารยป ระจําหลักสูตร ที่จ ะมีก ารปรับเปลี่ยนในป 2560 (Ph.D.PT_58_4.1_17) และมอบหมายให
เจาหนาที่ฝายวิจัยเพิ่มเติมขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรของอาจารยแตล ะทานลงในฐานขอมูลเปน
ประจําทุกป
ดังนั้น ระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะดังกลาวขางตนไดมีการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตอการปรับเปลี่ยนเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยประจําหลักสูตรไดดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงใชระบบการรับอาจารยใหมและการ
แตงตั้งอาจารยป ระจําหลักสูตรดัง กลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดีอยางตอเนื่องตอไป โดยจัดทําเปนขั้นตอน
ดําเนินการของระบบการรับอาจารยใหมและระบบการแตงตั้งอาจารย ประจําหลักสูตรดังเอกสารแนบ
(Ph.D.PT_58_4.1_18)

- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
คณะสหเวชศาสตรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใหมีหนาที่ในการ
บริหารจัดการหลักสูตร (Ph.D.PT_58_4.1_19) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการดานการ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรและการสงเสริมละพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับระบบกลไกการ
บริหารอาจารยและระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของคณะ ดังนี้
ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใชระบบรวมกันกับการบริหารอาจารย
ของสาขากายภาพบํ า บั ด ในด า นการแบ ง สั ด ส ว นภาระงานสอน ภาระงานบริ ก ารวิ ช าการ(คลิ นิ ก
กายภาพบําบัด) เนื่องจากมีการใชทรัพยากรอาจารยรวมกันของทุกหลักสูตรในสาขากายภาพบําบัด และ
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระบบกลางของคณะซึ่งมีเกณฑการประเมินที่มีสัดสวนการประเมิน
ในพันธกิจดานตางๆแตกตางกันระหวางอาจารยกับอาจารยที่ดํารงคตําแหนงบริหาร โดยผูบริหารจะมี
สัดสวนการประเมินมากที่การบริหารงานและปรับลดสัดสวนภาระงานในพันธกิจดานการสอนและพัฒนา
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นิสิต การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อใหสามารถดําเนินงานดานบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ระบบการบริหารดานภาระงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยมีกระบวนการดังตอไปนี้
- ระบบการแบงสัดสวนภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร: คณะกําหนดใหคณาจารยทุกคน
ปฏิบัติงานครบทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก การสอนและพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรม ซึ่งดานการวิจัยจะเปดกวางตามความสนใจของอาจารยโดยมี
ระบบการสงเสริมพัฒนาดานการวิจัยสวนกลางจากคณะที่จะไดกลาวถึงไวในสวนของระบบการ
สงเสริมพัฒนาอาจารย สําหรับภาระงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดใหอาจารยทุก
ทานตองเขารวมกิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะอยางนอย 1 ครั้งทุก
ภาคการศึ ก ษา ส ว นกระบวนการจั ด สรรภาระงานสอนและงานบริ ก ารวิ ช าการ(คลิ นิ ก
กายภาพบําบัด)ของอาจารยประจําหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประชุมพิจารณากําหนดรายวิชาที่จะเปด
สอน อาจารยผูประสานงานรายวิชาและผูสอน ของหลักสูตรป.โท และ ป.เอก สาขา
กายภาพบําบัด เปนประจํากอนเปดภาคการศึกษา (Ph.D.PT_58_4.1_20) และแจง
ภาระงานของอาจารยที่ไดรับมอบหมายตอรองคณบดีฝายวิชาการเพื่อทราบและใช
เปนขอมูลประกอบการจัดสรรภาระงานใหเหมาะสมรวมกันกับการบริหารอาจารย
สาขากายภาพบําบัดระดับป.ตรีในดานการจัดสรรสัดสวนภาระงานสอน
2. กระบวนการจัดสรรสัดสวนภาระงานสอนของอาจารยสาขากายภาพบําบัดป.ตรีมดี งั นี้
- คณะกรรมการประจํ าหลั ก สู ตรป.ตรี และคณาจารย ภายในสาขา
กายภาพบําบัดจะมีการประชุมตารางสอนประจําปการศึกษารวมกัน
เพื่อกําหนดการจัดตารางเรียนใหอาจารยทุก ทานไดมีภาระงานสอน
ใกลเคียงกันโดยนําภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารยม า
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ( Ph.D.PT_58_4 . 1 _21 แ ล ะ
Ph.D.PT_58_4.1_21.1) และมีแนวทางการจัดสรรภาระงานสอนของ
อาจารยใหส อนในสาขาที่ตนเองถนั ดเพื่อ สามารถตอ ยอดไปสูก าร
พัฒนาตนเองดานตําแหนงวิชาการรวมดวย
3. สําหรับภาระงานบริการวิชาการ(คลินิกกายภาพบําบัด)มีกระบวนการจัดสรร ดังนี้
- มอบหมายใหนักกายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดคํานวณ
ภาระงานตามจํานวนวันเปดบริการคลินิกทุกรอบ 6 เดือนเพื่อเฉลี่ย
ภาระงานบริการวิชาการคลินิกกายภาพบําบัดเฉลี่ยตอจํานวนอาจารย
สาขากายภาพบําบัดตอคนตอเดือน (Ph.D.PT_58_4.1_22)
- เมื่อนักกายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดคํานวณภาระงาน
บริก ารวิชาการคลินิก กายภาพบําบัดเฉลี่ยตอจํานวนอาจารยส าขา
กายภาพบําบัดตอคนตอเดือนแลวเสร็จ จัดทํา เปนตารางเวรรอบ 6
เพื่อแจงเวียนใหคณาจารยทราบและลงเวรตามภาระงานเฉลี่ยที่ไดรับ
จัดสรรลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห(Ph.D.PT_58_4.1_23)
- นักกายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดรวบรวมการลงเวรและ
แจงยืนยันตารางเวรใหคณาจารยสาขากายภาพบําบัดทุกทานรับทราบ
และออกใหบริการคลินิกตามที่ลงเวรไว
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- หากอาจารยเกิดกรณีลงเวรซอนกับภาระงานสอนหรือกรณีฉุกเฉินที่ไม
สามารถออกใหบริการคลินิกตามที่ลงเวรไวได ใหอาจารยประสานกับ
เพื่อนรวมงานเพื่อแลกเวรและแจง นัก กายภาพบําบัดประจําคลินิก
กายภาพบําบัดทราบและทําการเปลี่ยนตารางเวรกอนถึงกําหนด
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยประจําหลักสูตร:อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน
จะเข า สู ร ะบบการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะเช น เดี ย วกั บ อาจารย ป ระจํ า สาขา
กายภาพบําบัด ประกอบดวยภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
และภาระงานคณะกรรมการบริหารชุดตางๆของคณะฯ โดยมีระบบกลไกดังนี้
1. คณะกรรมการคณะประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย
2. คณบดีแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯใหคณาจารยทุกทานทราบและเปดโอกาส
ใหคณาจารยวิพากษเพื่อเสนอแนะปรับเปลี่ยน (Ph.D.PT_58_4.1_24)แลวนําเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
3. คณะกรรมการประจําคณะฯมอบหมายใหเจาหนาที่บุคคลดําเนินการประสานกับ
คณาจารยทุกทานเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารยที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยใหอาจารย
แตละทานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกอนรอบการประเมิน และประสานรวบรวม
ผลการประเมิ น ตนเองของอาจารย แ ต ล ะท า นเมื่ อ ถึ ง รอบการประเมิ น
(Ph.D.PT_58_4.1_25 และPh.D.PT_58_4.1_26)
4. เจาหนาที่บุคคลนําผลการประเมินตนเองของอาจารยแตละทานเสนอตอหัวหนา
สาขาวิชา คณบดีเพื่อตรวจสอบตามลําดับกอนเสนอตอกรรมการประจําคณะเพื่อ
ประชุมพิจ ารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจํารอบการประเมิน โดยจะมีการ
ประเมิน 2 รอบใน 1 ป (Ph.D.PT_58_4.1_5 และ Ph.D.PT_58_4.1_6)
5. มอบหมายเจาหนาที่บุคคลประสานแจงผลประเมินการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
กรรมการประจําคณะใหอาจารยแตล ะทานรับ ทราบ (เปนขอมูล ลับสวนบุคคล)
เพื่อใหอาจารยแตละทานพิจารณานําขอเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในรอบตอไปเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของ
หลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนาคณาจารยที่สอดคลองสนับสนุนแผนกลยุทธ
ของคณะและการพั ฒ นาก า วหน า ของหลั ก สู ต ร จากนั้ น เสนอแผนดั ง กล า วต อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ( Ph.D.PT_58_4 . 1 _27. 1 ,
Ph.D.PT_58_4.1_27.2)
2. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรดําเนินการตามแผนปฏิบัติก ารประจําปดา นการ
สงเสริมและพัฒนาคณาจารยที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
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3. คณะฯมอบหมายเจาหนาที่แผนฯ ประสานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของแตละฝาย จากคณะกรรมการดําเนินงานแตละฝายของ
คณะ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนประจําทุ กไตรมาส
เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา (Ph.D.PT_58_4.1_28.1Ph.D.PT_58_4.1_28.2)
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯและขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรมา
ปรับ ปรุ ง แผนปฎิบัติก ารประจํ าปในด านการสง เสริม และพัฒ นาอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรและอาจารยประจํา
5. นอกจากนี้ อาจารยป ระจําหลักสูตรและอาจารยประจํายังไดรับ การสงเสริม และ
พัฒนาดวยระบบกลไกสวนกลางในการสงเสริมพัฒนาคณาจารยของคณะฯ ดังนี้
1) ระบบการสงเสริมพัฒนาทางดานวิชาการ/การเรียนการสอน ดานการ
วิ จั ย และด า นกิ จ การนิ สิ ต ด ว ยโครงการหรื อ กิ จ กรรมต า งๆตาม
แผนปฏิบัติการประจําปโดยมีคณะกรรมการดําเนินงานฝายวิชาการ
คณะกรรมการดําเนินงานฝายวิจัย และคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
ของคณะฯเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ(Ph.D.PT_58_4.1_29)และติ ด ตาม
ประเมินผลรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯเปนประจําตาม
ระบบการติ ดตามแผนรายไตรมาส เพื่ อพิ จ ารณาใหข อ เสนอแนะ
ปรับปรุงการดําเนินการสําหรับปตอไป
2) ระบบการสงเสริมพัฒนาคณาจารยตามความสนใจสวนบุคคลดวยการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายไดสําหรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพตาม
ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ค ณ า จ า ร ย ท า น ล ะ 10,000 บ า ท / ป
(Ph.D.PT_58_4.1_30) ซึ่งคณาจารยส ามารถขออนุมัติเ ขารวมการ
อบรมเสนอตอคณบดีโดยผานความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาวา
เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในดานการเรียนการ
สอน การวิจั ย การบริก ารวิชาการและ/หรือการบริห าร โดยมีก าร
ติดตามประเมินผลการพัฒนาของอาจารยจากการรายงานประโยชน
และแนวทางการนําความรูที่ไดรับมาใชในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางไรภายหลังการเขารวมการอบรม
3) ระบบการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนง ทางวิชาการดวย
โครงการตางๆตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ที่เกิดจากการสํารวจ
ความตองการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในกิจกรรม “คณบดีพบ
บุคลากร” ซึ่งคณบดีจะเปนผูกํากับการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ในการติดตามแผนฯตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส และ
มีการติดตามประเมินผลรายบุคคลเพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรค และ
ความตองการการสนับสนุนเปนประจําทุกปโดยคณบดี ดวยกิจกรรม
“คณบดี พบบุ ค ลากร” เช น กั น เพื่ อ นํา ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าประกอบการ
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พิจารณาปรับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกรอบป (Ph.D.PT_58_4.1_9)
4) ระบบการสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการคงอยูของ
อาจารยที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ดวยกิจกรรมการยกยองชมเชย
คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับตําแหนง ทางวิชาการหรือรางวัลตอที่
ประชุมคณะโดยคณบดี กิจกรรมการประชาสัมพันธผลงานวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรบนบอรดประชาสัมพันธโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝายวิจัย (Ph.D.PT_58_4.1_31และPh.D.PT_58_4.1_32)
และการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย โดยคณะกรรมการดํ า เนิ น งานฝ า ยวิ จั ย
(Ph.D.PT_58_4.1_13)
สําหรับปการศึกษา 2558นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษา (ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด)ไดมีการปรับพัฒนา ดานการสงเสริมพัฒนาคณาจารยใหสอดคลองกับความ
ตองการพัฒนาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายิ่งขึ้นโดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดานวิชาการและการวิจัยกับผูเชียวชาญตางประเทศ ตลอดจนการฝกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นเปนสองโครงการ ไดแก “โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน”และ “โครงการเตรียมความรูนิสิตกอนฝก ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด ”
(Ph.D.PT_58_4.1_33 และ Ph.D.PT_58_4.1_34) เพื่อพัฒนาตอยอดศักยภาพดานการบริหารจัดการ
หลัก สูตร ดานวิ ชาการและการวิจัยของคณาจารยป ระจําหลัก สูตร คณาจารยผูสอนและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามากขึ้น ดวยเล็งเห็นถึงการเตรียมความพรอมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู AECตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งในปงบประมาณ 2559 ไดเ ชิญ วิท ยากรผูเ ชี่ยวชาญสาขาวิชากายภาพบําบัด จาก
ตางประเทศ ไดแก
- Professor Ali Imronจาก ประเทศอินโดนีเซีย
- Professor Marco Pangจาก The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon
Hong Kong
- Professor Shirley Ngaiจาก The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon
Hong Kong
- Professor Cheryl Ramos-Peraltaจาก University of Santo Tomas, Philippines
- Professor Mark HollandsจากSchool of Sport Exercise and Science, Faculty
of Science, Liverpool John Moores University, UK
มาบรรยายและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานวิชาการและการวิจัยกับ คณาจารยประจําหลักสูตร คณาจารยผูส อนและนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา
ตลอดจนนิสิตระดับปริญาตรีที่มีความสนใจ (Ph.D.PT_58_4.1_35และ Ph.D.PT_58_4.1_35.1) และ
นอกจากนี้ยัง มีแผนในการแลกเปลี่ยนอาจารยเ พื่อเพิ่ม พูนความรูในดานการวิจัยกับตางประเทศ จาก
โครงการดังกลาวที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานวิชาการ
และการวิจัยกับผูเ ชียวชาญตางประเทศอยางตอเนื่องนับตั้งแตปการศึกษา 2557 และ 2558 สงผลพัฒนา
ศักยภาพดานบริหารจัดการหลักสูตร ดานวิชาการและการวิจัยของอาจารยแลกเปลี่ยนสูระดับสากลยิ่งขึ้น
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อย า งเป น รู ป ธรรม ได แ ก การได รั บ เชิ ญ เป น กรรมการสอบการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ของนิ สิ ต
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย UKM ประเทศมาเลเซีย การลงนามความรวมมือกับ Department of
Rehabilitation Sciences, Hong Kong Polytechnic University และมหาวิทยาลัย UKM ประเทศ
มาเลเซีย (Ph.D.PT_57_4.1_36 และ Ph.D.PT_57_4.1_37 และ Ph.D.PT_57_4.1_38)
นอกจากนี้ จากกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากร”ที่ไดดําเนินการตอเนื่องประจําทุก ป พบวาใน
ปง บประมาณป 2558 ไดรับความคิดเห็นเสนอแนะจากคณาจารยและบุคคลากรเกี่ยวกับระบบการ
สงเสริมพัฒนาคณาจารยใหเอื้อตอการเปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรที่ตองมีภาระงานดานบริหาร
จัดการพัฒนาหลักสูตรที่มากขึ้นในการพัฒนาสมรรถนะใหพรอมตอการมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ คณบดีจึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงระบบดังกลาว โดยเสนอเพิ่มชองทางใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจดาน
การบริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยมากขึ้นโดยปรับระบบการกําหนดสัดสวนภาระงานและลดภาระงาน
ขั้นต่ําดานการสอนลง (Ph.D.PT_58_4.1_24) และจากผลการปรับระบบการกําหนดภาระงานดังกลาว
พบวามีผลชวยใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถปฏิบัติพันธกิจดานการบริหารจัดการหลักสูตร และพันธ
กิจดานการวิจัยไดในระดับดีถึงดีมากรอยละ 80 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด ดังสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอประเด็นการลดสัดสวนภาระงานสอนขั้นต่ํา สําหรับอาจารย
ประจําหลักสูตร (Ph.D.PT_58_4.1_39)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.1_1
Ph.D.PT_58_4.1_2
Ph.D.PT_58_4.1_3
Ph.D.PT_58_4.1_4
Ph.D.PT_58_4.1_5
Ph.D.PT_58_4.1_6
Ph.D.PT_58_4.1_7
Ph.D.PT_58_4.1_8
Ph.D.PT_58_4.1_9
Ph.D.PT_58_4.1_10
Ph.D.PT_58_4.1_11
Ph.D.PT_58_4.1_12
Ph.D.PT_58_4.1_13
Ph.D.PT_58_4.1_14
Ph.D.PT_58_4.1_15
Ph.D.PT_58_4.1_16

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนกรอบอัตรากําลัง 5 ป
บันทึกเสนอขอกรอบอัตรากําลังตอมหาวิทยาลัย
สรุปกรอบอัตรากําลังที่ไดรบั จัดสรร
ตัวอยางประกาศรับสมัครอาจารยทมี่ ีการกําหนดคุณสมบัติของผูส มัคร
การคัดเลือกตัดสินผล ประกาศผล การบรรจุ
รายงานการประชุมกรรมการคณะเรื่องการประเมินผลปฏิบตั ิงาน
อาจารย
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิ านอาจารย
มคอ.2 ที่มีตราประทับรับรองจากทางสกอ.
คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
หลักฐานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร 4 ป
หลักฐานแผนปฏิบัติการประจําป 58 ของฝายวิจัย
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ
หลักฐานประกาศทุนรางวัลการตีพิมพของคณะฯ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละฝายของคณะ
รายงานการวิเคราะห FTES ป57
หลักฐาน CV ของอาจารยบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

หนา 33

รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.1_17
Ph.D.PT_58_4.1_18
Ph.D.PT_58_4.1_19
Ph.D.PT_58_4.1_20
Ph.D.PT_58_4.1_21
Ph.D.PT_58_4.1_21.1
Ph.D.PT_58_4.1_22
Ph.D.PT_58_4.1_23
Ph.D.PT_58_4.1_24
Ph.D.PT_58_4.1_25
Ph.D.PT_58_4.1_26
Ph.D.PT_58_4.1_27.1
Ph.D.PT_58_4.1_27.2
Ph.D.PT_58_4.1_28.1
Ph.D.PT_58_4.1_28.2
Ph.D.PT_58_4.1_29
Ph.D.PT_58_4.1_30
Ph.D.PT_58_4.1_31
Ph.D.PT_58_4.1_32
Ph.D.PT_58_4.1_33
Ph.D.PT_58_4.1_34
Ph.D.PT_58_4.1_35
Ph.D.PT_58_4.1_35.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ฐานขอมูลผลงานวิชาการและผลงานวิจัยตีพมิ พอาจารยสาขา
กายภาพบําบัด
ตารางแสดงระบบกลไกการรับอาจารย และระบบการแตงตัง้ อาจารย
ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
รายงานประชุมกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2558 วาระ
กําหนดรายวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2558
รายงานการประชุมการจัดตารางสอน ป.ตรีสาขากายภาพบําบัด ที่มี
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเขารวม
สรุปชั่วโมงภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
เอกสารตัวอยางการลงตารางเวรคลินิก
จดหมายแจงเวียนการลงเวรคลินิก
รายงานการประชุมคณะสหเวชศาสตรครั้งที่ 2/2558 เรื่องการปรับ
เกณฑภาระงาน
ตัวอยางแบบบันทึกขอตกลงการปฏิบตั ิงาน
ตัวอยางแบบประเมินตนเองผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิ านของอาจารย
รายงานประชุมคณะวาระ4.5จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
59 สวนทีห่ ลักสูตรบัณฑิตรับผิดชอบ
รายงานประชุมคณะวาระ4.1จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
59 สวนทีห่ ลักสูตรบัณฑิตรับผิดชอบ (ตอ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระติดตามแผนไตรมาส
1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระติดตามแผนไตรมาส
2
หลักฐานแผนปฏิบัติการประจําป 2559 และโครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรของฝายวิชาการ ฝายวิจัย
หลักฐานการจัดสรรงปมเงินรายไดป 2559 พัฒนาบุคลากร (หนา 6 ขอ
9)
ตัวอยางรายงานการประชุมคณะแจงเชิดชูเกียรติหรือแสดงความยินดี
ภาพบอรดปชส.ผลงานวิจัยตีพิมพ
หลักฐานโครงการ“พัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”
หลักฐานโครงการ “เตรียมความรูนิสิตกอนฝกปฏิบัตงิ านทางคลินิก
กายภาพบําบัด”
เอกสารการเชิญวิทยากรตางประเทศ
สรุปโครงการและใบลงทะเบียนผูเ ขารวมโครงการ “พัฒนามาตรฐาน
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รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.1_36
Ph.D.PT_58_4.1_37
Ph.D.PT_58_4.1_38
Ph.D.PT_58_4.1_39

รายการเอกสารหลักฐาน
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน”
จดหมายเชิญรศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข เปน External examiner จาก
UKM มาเลเซีย
การลงนามความรวมมือกับ Department of Health Sciences, The
Hong Kong Polytechnic University
การลงนามความรวมมือกับ UKM ประเทศมาเลเซีย
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรปการศึกษา
2558 (ประเด็นการปรับลดสัดสวนภาระงานสอนของอาจารยประจํา
หลักสูตร)

- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร (M.Sc.PT_58_5.4_9.1)
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
กิจกรรม
1
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
- โครงการสั ม มนาพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู ค วามเป น เลิ ศ :
นโยบายประชารัฐกับมหาวิทยาลัยรับใชสังคม
- โครงการยกระดับ คุณภาพหลัก สูตร กิจ กรรม:การจัดทํา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู (Learning outcome) ตาม
ความสามารถหลัก
2
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
- โครงการบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐานเพื่อการแขงขัน ใน
ตลาดสากล
- กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รให ไ ด
มาตรฐานสากล: อบรมความรูในการบริหารจัดการ หลักสูตร
สูคุณภาพตามเกณฑ AUNQA และ EdPEx
3
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน - โครงการอบรมสัม มนาเชิ ง ปฏิบัติ ก าร เรื่อง Lymphatic
Drainage Therapy Level I and II
- โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ กายภาพบําบัด
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ กายภาพบําบัดรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
4
ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร - โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ กายภาพบําบัด
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ กายภาพบําบัดรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
- ประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “งาน
บริการกายภาพบําบัดและการรับมือกับสังคม
5
ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน
- การเสนอผลลงานแบบบรรยายในการประชุ ม ประจํา ป
"นักวิจัยรุนใหม พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2558)
มีอาจารยใหม จํานวน 1 คน (แตงตั้งเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา มิใชอาจารยประจําหลักสูตร
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
มี  ไมมี 

คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม
คาคะแนนที่ได =

ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน
จํานวนประเด็นทั้งหมด

ผลการดําเนินการ
ประเด็นในการพิจารณา
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินการ
5 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยป ระจําหลัก สูตรที่มีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกที่กําหนดใหเ ปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยป ระจําหลัก สูตรที่มีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกที่กําหนดใหเ ปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

ผลการดําเนินการ
ในปก ารศึกษา 2558 หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด มีอาจารยป ระจํา
หลักสูตรรวม 5 คน มีระดับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกทั้ง5 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 100.00 จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับรอย
ละ 100ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 5.00 คะแนน
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ผลการดําเนินการ
5 คน
5 คน
รอยละ 100
5 คะแนน
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รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.2.1_1
Ph.D.PT_58_4.2.1_2

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
ประวัติโดยยอของอาจารยประจําหลักสูตร

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

ผลการดําเนินการ
ในปก ารศึกษา 2558 หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด มีอาจารยป ระจํา
หลักสูตรรวม 5 คน โดยดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน รองศาสตราจารย 1 คน และ ผูชวยศาสตราจารย
4 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 100.00 จากเกณฑ
การประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 100 ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มี
คาคะแนนที่ไดเทากับ 5.00 คะแนน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของอาจารยประจําทีท่ ี่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดําเนินการ
5 คน
5 คน
รอยละ 100
5 คะแนน

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.2.2_1
Ph.D.PT_58_4.2.2_2

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงรายชื่อตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ประวัติโดยยออาจารยประจําหลักสูตร

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คา รอ ยละของผลรวมถ วงน้ํา หนั ก ของผลงานทางวิ ชาการของอาจารย ป ระจํ าหลัก สู ต รที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คา รอ ยละของผลรวมถ วงน้ํา หนั ก ของผลงานทางวิ ชาการของอาจารย ป ระจํ าหลัก สูต รที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคา รอ ยละของผลรวมถว งน้ํ าหนัก ของผลงานทางวิช าการของอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
X 100
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

คะแนนที่ได = รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร X 5
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ผลการดําเนินการ
เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินการ

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิ พหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน

1.8 คน
5 คน
รอยละ 36
3 คะแนน

ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
คา
จํานวน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
ที่
น้ําหนัก ชิน้ งาน
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
(คน)
5
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (อาจารยประจํา
ชิ้นงาน)
2
หลักสูตร)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 0.20
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.20
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 0.40
วิชาการระดับนานาชาติ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ 0.40
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.60
กลุมที่ 2
- บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
0.60
TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
0.80
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
- บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู 0.80
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
0.80
1
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
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ผลรวมถวง
น้ําหนัก

0.80
หนา 40

ลําดับ
ที่

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

คา
จํานวน
น้ําหนัก ชิน้ งาน
0.80

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ 1.00
1
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
-บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1.00
ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
1.00
- ผลงานวิ ชาการรั บใช สังคมที่ไ ดรับ การประเมินผานเกณฑการขอ 1.00
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
1.00
- ผลงานค นพบพั นธุ พื ช พั นธุ สั ตว ที่ ค นพบใหม แ ละได รั บ การจด 1.00
ทะเบียน
- ตําราที่ไ ดรับ การประเมิ นผานเกณฑ การขอตํ าแหนง ทางวิชาการ 1.00
แลว
- หนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
1.00
- งานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
1.00
- ตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง 1.00
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง 1.00
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- งานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
1.00
ทาง
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper)
ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนาสมรรถภาพการ
ทรงตัวและความกลัวการลม
ของผูสูงอายุหญิงในตําบล
องครักษและ บางลูกเสือ
จังหวัดนครนายกดวยการ
บริการวิชาการชุมชน
Interaction of age and
foam types used in
Clinical Test for Sensory

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ป
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด หรือชื่อวารสาร วัน
เดือนปที่เผยแพร

ผลรวมถวง
น้ําหนัก
1.00

1.80

รหัสเอกสาร

สายธิดา ลาภอนันตสิน
, วาสนา เตโชวานิชย
, พันพิสสา ณ สงขลา
, ยุพารัตน อดกลั้น
, สุนันทา วีขาํ

วารสารกายภาพบําบัด ปที่ :
37
ฉบับที่ : 2 เลขหนา : 63-77
ปพ.ศ. : 2558

Ph.D.PT_58_4.2.3_2

Chaikeeree,
N., Saengsirisuwan,
V.,Chinsongkram,

Gait and Posture
Volume 41, Issue 1,

Ph.D.PT_58_4.2.3_3
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ลําดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper)
ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ)
Interaction and Balance
(CTSIB)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม
B., Boonsinsukh, R.

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ป
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด หรือชื่อวารสาร วัน
เดือนปที่เผยแพร
2015, Pages 313-315

รหัสเอกสาร

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.2.3_1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

Ph.D.PT_58_4.2.3_2

สายธิดา ลาภอนันตสิน, วาสนา เตโชวานิชย, พันพิสสา ณ สงขลา, ยุพา
รัตน อดกลั้น, สุนันทา วีขํา การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความ
กลัวการลมของผูส ูงอายุหญิงในตําบลองครักษและ บางลูกเสือจังหวัด
นครนายกดวยการบริการวิชาการชุมชนวารสารกายภาพบําบัด ปที่ :
37 ฉบับที่ : 2 เลขหนา : 63-77ปพ.ศ. : 2558

Ph.D.PT_58_4.2.3_3

Chaikeeree, N., Saengsirisuwan, V.,Chinsongkram, B., Boonsinsukh,
R.Interaction of age and foam types used in Clinical Test for
Sensory Interaction and Balance (CTSIB) Gait and Posture Volume
41, Issue 1, 2015, Pages 313-315

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI และ Scopus (ตั้งแตป ค.ศ.2011-2015)
ที่ไดรับการอางอิง เทากับ 9
2. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ 1.8
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตอยูในกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ไดคะแนนเทากับ 3.00

เกณฑการประเมิน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
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กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร =
จํานวนบทความที่ไดรบั การอางอิง
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

ผลการดําเนินงาน
แหลงที่งานวิจัยไดรับการอางอิง
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
รวมจํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การอ า งอิ ง ใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus
จํานวนบทความวิ จัยที่ ไ ดรั บการอ างอิ งในฐานขอมู ล

ป พ.ศ.
2554

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
2555
2556
2557
5 คน
9 บทความวิจัย

1

ป พ.ศ.
2558

1

TCI

จํานวนบทความวิ จัยที่ ไ ดรั บการอ างอิ งในฐานขอมู ล

2

2

2

1

Scopus

อัต ราสวนจํ านวนบทความวิ จัย ที่ไ ด รับ การอ างอิง ต อ
1.8
อาจารยประจําหลักสูตร
คะแนนที่ไดเมื่อเทียบตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเทากับ 3.00 คะแนน
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ขอมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง

รายชื่อผูเขียนบทความ
วิจัย/ผูเขียนรวม/สังกัด

1

Reliability and validity of the Balance
Evaluation Systems Test (BESTest) in Rumpa Boonsinsukh
people with subacute stroke

2

Principal component analysis
identifies major muscles recruited
during elite vertical jump

3

4
5

6
7

8
9

A cane improves postural recovery
from an unpracticed slip during
walking in people with Parkinson
disease
Clinical identification for the use of
light touch cues with a cane in gait
rehabilitation poststroke.
ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบกลุม
เพื่อฝกการทรงทาตอความสามารถในการ
ทรงทาในผูสงู อายุไทยเพศหญิงที่มีระดับ
กิจกรรมทางกายตางกัน: การศึกษานํารอง
การพัฒนาโปรแกรม การออกกําลังกายแบบ
กลุมเพื่อฝกการทรงทาสําหรับผูสูงอายุไทย
เพศหญิง.
Autologous bone marrow
mesenchymal stem cells
implantation for cartilage defects:
Two cases report
Biomedical and clinical promises of
human pluripotent stem cells for
neurological disorders
Restoration of auditory evoked
responses by human ES-cell-derived
otic progenitors

ชื่อวารสาร/
ฐานขอมูล
ที่ไดรับการอางอิง

วันเดือนป
ที่อางอิง

Physical Therapy
/Scopus

1 November 2014

Science Asia /
Scopus

June 2013

Rumpa Boonsinsukh

Physical Therapy
/Scopus

9 September 2012

Rumpa Boonsinsukh

Topics in Stroke
Rehabilitation /
Scopus
Thai Journal of
Physical Therapy /
TCI

1 January 2011

Thai Journal of
Physical Therapy /
TCI
Journal of the
Medical Association
of Thailand /
Scopus
BioMed Research
International /
Scopus
Nature / Scopus

2011

Rumpa Boonsinsukh

สายธิดา ลาภอนันตสิน

สายธิดา ลาภอนันตสิน
Kanda Chaipinyo

Nopporn Jongkamonwiwat
Nopporn Jongkamonwiwat

2013

3 March 2011

2013
11 October 2012

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_4.2.4 _1
Ph.D.PT_58_4.2.4 _2
Ph.D.PT_58_4.2.4 _3
Ph.D.PT_58_4.2.4 _4

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักฐานศูนยดัชนีการอางอิง TCI (อ.สายธิดา ลาภอนันตสิน)
หลักฐานการอางอิง จาก Scopus 1 (อ.รัมภา บุญสินสุข)
หลักฐานการอางอิง จาก Scopus 2 (อ.นพพร จงกมลวิวัฒน)
หลักฐานการอางอิง จาก Scopus 3 (อ.กานดา ชัยภิญโญ)
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ผลทีเ่ กิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.3)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
ปการศึกษา
ผลการประเมิน
(คะแนน)
2556 2557 2558
การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
100% 100% 100%
3คะแนน
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร
4.09 4.27
*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน ≥ 3 ชุดขอมูล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีอาจารยประจําหลักสูตรรวม 5 ทาน การ
คงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน พบวามีอัตราการคงอยูครบ 100 % ยอนหลัง 3 ป นับแตป
การศึกษา 2556– 2558 (Ph.D.PT_57_4.3_1.1)และผลสํารวจระดับความพึงพอใจของอาจารยประจํา
และอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558ไดคะแนนเทากับ 4.52และ
4.27 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ ดี ม ากและดี (Ph.D.PT_57_4.3_1.2- Ph.D.PT_57_4.3_1.3) และ
เนื่องจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่งเริ่มจัดเปนเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรในปการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรจึงไมมีขอมูลแนวโนัมผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารยประจําหลักสูตรยอนหลังครบ 3 ปสําหรับปการศึกษา 2556 อยางไรก็ตาม ผลประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยป ระจําหลักสูตรในปการศึกษา 2558 มีระดับ คะแนนความพึงพอใจเทากับ
4.27คะแนน ซึ่งมากกวาในปการศึกษา 2557 ที่มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.09 คะแนนจึงนับไดวาผล
ที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตรมีแนวโนมที่ดีขึ้นทั้งการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและความพึง
พอใจของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชีย้ อย

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
Ph.D.PT_58_4.3_1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Ph.D.PT_58_4.3_1.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
Ph.D.PT_58_4.3_1.3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 5.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัดมีระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรดังนี้
1. คณบดีฯ แตง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลั ก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ (TQF) สภาวิชาชีพ ความตองการของผูใชบัณฑิต สถานการณ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลขอเสนอแนะ ผลการประเมินจากหลักสูตรเกาที่
ตองพัฒนาและปรับปรุง และจากนิสิตปจจุบันและผูใชบัณฑิต
3. คณะกรรมการพัฒนาหลัก สูตรฯ ประชุม รวมกับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจง
ขั้นตอนและรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร
4. อาจารยผูสอนระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งผูรับผิดชอบรายวิชาและผูรวมสอนพิจารณาสาระที่ต อง
ปรับ ปรุง ในรายวิช า และจัดทํารางการปรับ ปรุง สาระวิชานําเสนอตอคณะกรรมการพัฒ นา
หลักสูตรฯ
5. คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ รวบรวมรายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง และประชุ ม ร ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสาระรายวิชาและแผนการศึกษา
6. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาบัณฑิตศึกษาดําเนินการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรตามมติ
ของคณะกรรมการตามขอ 5
7. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ รวบรวมสาระรายวิชาที่ปรับปรุง จัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง
8. จัดโครงการวิพากษห ลักสูตรฯ โดยเชิญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูใชบัณฑิตและศิษยเ กามาให
ขอคิดเห็นตอรางหลักสูตรปรับปรุง
9. นําผลสรุปจากโครงการวิพากษหลักสูตรฯมาปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
10. นําหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ
ตามลําดับ
11. สงหลักสูตรปรับปรุงที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใหแกมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ขัน้ ตอนของมหาวิทยาลัย
12. สงหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหแก สกอ.รับทราบ
13. นําหลักสูตรที่ผานการรับทราบจากสกอ.มาใชหลักสูตรที่ปรับปรุงจะนํามาใชไดในระยะเวลา 5 ป
เมื่อครบรอบตองทําการปรับหลักสูตรใหมอีกครั้ง
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- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
จากระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรขางตนนั้น ไดมีการนํา
ระบบดังกลาวมาใชในการดําเนินงานเพื่อทําการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 โดยไดทําการแตง ตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (Ph.D.PT _58_5.1_1) ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวางแผนเพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามการออกแบบ
หลักสูตรใหนิสิตมีศักยภาพดังเชนปรัชญาของหลักสูตรที่วา “ดุษฎีบัณฑิตเปนผูที่บูรณาการองคความรูท าง
กายภาพบําบัดและศาสรที่เกี่ยวของอยางลุม ลึก วิจัย สรางสรรคนวัตกรรม มีดุล ยพินิจ ทางคุณธรรม
จริยธรรมและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อนําไปสูสุขภาพที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน”สาระรายวิชานั้นได
กําหนดใหนิสิตไดศึกษาศาสตรตางๆ ที่เ กี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดและวิ ท ยาศาสตรสุขภาพที่
มุงเนนใหนิสิตมีการพัฒนาองคความรูใหมอยางตอเนื่อง มีทักษะในการวิจัย การพัฒนากระบวนการคิด
การวิเคราะหและการสังเคราะห เพื่อใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษานั้นเปนบุคลากรคุณภาพ สามารถรองรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ
อั น จะเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ประชาชน รวมทั้ ง สาระของรายวิ ช านั้ น ตรงตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของวิชาชีพกายภาพบําบัด (Ph.D.PT _58_5.1_2) ประกอบไปดวยมาตรฐานการเรียนรู
ครบทั้ง 6 ดานตามที่สภาวิชาชีพกําหนด
1. การดําเนินการจัดทําและสรางสาระรายวิชาในหลักสูตร: ไดมุงเนนใหนิสิตไดมีองคความรูใน
ศาสตรของวิชาชีพ ทั้งทางดานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบ
ประสาท ระบบทรวงอกและการไหลเวียนโลหิต ฯลฯ (รายวิชาเอก) โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาดังกลาว เปนผูรับผิดชอบรายวิชา นอกจากนี้ยังมุงเนนผลิต
มหาบัณฑิตใหเ ปนนัก วิจัย โดยกําหนดใหร ายวิชาที่เ ปนแกนของการดําเนินการวิจัยนั้นเปน
รายวิชาบังคับซึ่งไดแก รายวิชาที่เกี่ยวของกับวิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัย เครื่องมือการวิจัย
ทางดานสุขภาพ ความรูทางดานแนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
แกนสําคัญของการนําไปใชในการดําเนินการวิจัยทางคลินิก (clinical research) (รายวิชาบังคับ)
นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่วิทยาการความกาวหนาตางๆ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน (basic science research) ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
นั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะกาวทันความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหมๆ
ของสังคมโลก จึงไดสรางรายวิชาชีววิทยาโมเลกุ ลสําหรับกายภาพบําบัดเปนรายวิชาเอก (ราย
วิชาเอก)
2. การตรวจสอบความเหมาะสมของสาระรายวิชาในหลักสูตร: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผู
พิจารณาในความเหมาะสมของแตละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูในทุกขอที่หลักสูตรกําหนดและกํากับใหรายวิชาที่เปดสอนทําการจัดการเรียนการสอน
ใหตรงกับความรับผิดชอบหลัก -รองตอมาตรฐานการเรียนรูในแตละดานใหครบทุกขอ รวมทั้ง
กํากับปริญญานิพนธในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีความเหมาะสมแกมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับปริญ ญาเอกและสรางคุณคาทางวิชาการใหแกวิชาชีพกายภาพบําบัด สงเสริมใหนิสิตมี
ความรูที่เทาทันวิทยาการความกาวหนาและเปนการนําองคความรูจ ากสหสาขาวิชามาพัฒนา
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ความรูความสามารถของนิสิต เพื่อนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกสูงตอสังคม มีคุณภาพ สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และตอบสนองความ
ตองการของประเทศ หลํกสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตร และการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและนําผลจากการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการปรับรายวิชาเลือกในหลักสูตรที่มิไดเพียงกําหนดอยู
เฉพาะในรายวิชาที่เ ปดโดยคณะสหเวชศาสตรเ ทานั้นแตยัง ใหนิสิตมีโอกาสในการเลือกจาก
รายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดมีความรูที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (Ph.D.PT _58_5.1_3)
3. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นตอหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต บัณฑิตที่จบการศึกษา นิสิตปจจุบัน ทํา
การประเมินถึงจุดออน จุดแข็ง ของการจัดการของหลัก สูตร รวมทั้ง สํารวจความคิดเห็นของ
คณาจารยผูสอนในหลักสูตร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
การในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรูในแตละดานที่นิสิตไดรับจากการเรียนการ
สอนจากนิสิตปจจุบัน และการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม มคอ 7 รวมกับนําผล
จากการสํารวจมาทําการประเมินและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรในป พ.ศ.2559 นี้ โดย
ขณะนี้ไดจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงเปนรูปธรรมเสร็จสิ้นแลว และอยูในระหวางการดําเนินการ
วิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิตอไป
(Ph.D.PT _58_5.1_4, Ph.D.PT _58_5.1_5)
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งในทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทัก ษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและการทํางาน การ
พัฒนาหลักสูตรมุงเนนที่จะสรางใหนิสิต เปนผูนําทางวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัย เรียนรูสิ่งใหม มี
ความสามารถในการประยุกต พัฒนา และสังเคราะหองคความรู โดยใหบัณฑิตสามารถเปนผูเชี่ยวชาญใน
การดูแลสุขภาพประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสํานึกสูงตอสังคม การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒ นธรรมไทยที่มีแนวโนมใหป ระชาชนสามารถดูแลรับ ผิดชอบสุขภาพตนเองมากขึ้น ทั้ง ในดานการ
สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู บนพื้นฐานของการสรางองคความรูที่ยั่งยืน จึงควรมีการพัฒนาบุคลากร
ระดับหลังปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีทักษะในการวิจัย มีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม มี
การประยุกต พัฒนา และสังเคราะหองคความรู โดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
สูงตอสังคม มีคุณภาพ สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และตอบสนองความตองการของประเทศ
1. การวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร: คณะสหเวชศาสตรมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนผูพิจารณา และประสานงาน ดานความเหมาะสมของเนื้อหา
สาระของรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู ตามมาตรฐานระดั บ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด )
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

หนา 48

(Ph.D.PT _58_5.1_6) หลักสูตรนั้นมีระบบและกลไกในการพัฒนาจากหลักสูตรป พ.ศ.2554
เป น หลั ก สู ต รป จ จุ บั นป พ.ศ.2559 ผ า นกระบวนการวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Ph.D.PT _58_5.1_7) โดยประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาและผูทรงคุณวุฒิจากที่ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด นอกเหนือจากการ
ปรับ ปรุง หลัก สูตรแลวนั้น คณะกรรมการบริห ารหลั ก สูตรยัง ไดมี ก ระบวนการในการจัดทํ า
รายละเอียดของของรายวิชา (Ph.D.PT _58_5.1_8) ตามหลักเกณฑที่ สกอ กําหนด
2. การดํ า เนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร: การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย นั้ น
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย เป น ประจํ า ในทุ ก ๆป
นอกเหนื อ ไปจากการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกรอบเวลาที่ สกอ กํ า หนด โดยในส ว นของ
รายละเอียดการปรับปรุงนั้นจะอยูทั้งในระดับของการปรับรายละเอียดรายวิชา ซึ่งกําหนดให
ผูรับผิดชอบวิชาเปนผูดําเนินการและนําเสนอองคประกอบของเนื้อหาสาระรายวิชา (course
content) แก คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รพิ จ ารณา คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รนี้
ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน โดยมีประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปน
ประธาน กระบวนการนี้ จ ะจั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ในทุ ก ๆป ข องการจั ด การเรี ย นการสอน
(Ph.D.PT _58_5.1_9) และมีกระบวนการในการกํากับติดตามที่สอดคลองกับการดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งการประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4)
(Ph.D.PT _58_5.1_10) การประชุมเพื่อพิจ ารณาผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,6)
(Ph.D.PT _58_5.1_11) และการประชุม เพื่อพิจ ารณาการดําเนินงานของหลักสูตรประจําป
(มคอ.7) (Ph.D.PT_58_5.1_12) นอกจากนี้แลวยังมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร
เพิ่มเติมจากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ผานมานั้นเพื่อใหเนื้อหาของรายวิชามีความเปนปจจุบัน
และทันตอศาสตรในวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงไดมีการปรับเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสิต
เพื่อใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบันโดยหลัก สูตรไดเ ชิญวิทยากรจากตางประเทศไดแก
Prof.Dr.Marco Pang , Prof.Dr.Shirley Ngai (Ph.D.PT_58_5.1_13) และ Prof.Dr.Mark
Hollands (Ph.D.PT_58_5.1_14) โดยวิทยากรแตละทานไดมานําเสนอความรูทางดานการวิจัย
และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการดําเนินการงานวิจัยแกนิสิต ที่ไดจากการดําเนินการวิจัยใหมๆและ
กระบวนการของการใชเหตุผลทางคลินิก เพื่อเปนการเสริมเนื้อหาในบทเรียนใหแกนิสิต รวมทั้ง
ความรูในที่ใชในการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต เพื่อใหนิสิตไดใชกระบวนการที่เปนปจจุบัน
รวมทั้งขอมูลและวิทยาการและเปนมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในการตรวจประเมินและรักษา
ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพได (Ph.D.PT_58_5.1_15)
3. การตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร: การดําเนินการจัดทํารายละเอียดของรายวิชานัน้
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอีกครั้งกอนการเปดการเรียนการสอน
โดยคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรมีห นาที่ในการพิจ ารณาความเหมาะสมและถูก ตองของ
รายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งความเหมาะสมของวัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ของรายวิชา (มคอ 3 หรือ มคอ 4, หมวด 2, ขอ 2) ที่ไดจากขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับ
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป (มคอ 5 หรือ มคอ 6, หมวด 6, ขอ 3 และ 4) ของปการศึกษา
กอนหนา มาใชในการประกอบการพิจารณาวางแผนการปรับปรุงรายวิชาในทุกๆ ครั้ง นอกจากนี้
อาจารยผูรับผิดชอบวิชายัง ตองดําเนิน การทบทวนและการวางแผนปรับ ปรุง ประสิท ธิผลของ
รายวิชา (มคอ 3 หรือ มคอ 4, หมวด 7, ขอ 5) ในการจัดการเรียนการสอนในปนั้นๆ อีกดวย
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4. การประเมินและพัฒนาปรับ ปรุง หลัก สูตร: เมื่อการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
หลัก สูตรเปนผูดําเนินการรวบรวมผลการประเมินจากนิสิต (Ph.D.PT _58_5.1_16) ใหแก
คณาจารยในหลักสูตรผูรับผิดชอบวิชาจําเปนตองทําการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
พรอมทั้งนําเสนอแผนและแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนในปตอไป (มคอ 5 หรือ มคอ 6) โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริการหลักสูตรอีก
ครั้ง (Ph.D.PT _58_5.1_11) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรจะพิจ ารณาในประเด็นของ
ความเหมาะสมในการปรับปรุงรายวิชา ทําการรวบรวมเพื่อนําไปรายงานในผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (Ph.D.PT _58_5.1_17)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT _58_5.1_1
Ph.D.PT _58_5.1_2
Ph.D.PT _58_5.1_3
Ph.D.PT _58_5.1_4
Ph.D.PT _58_5.1_5
Ph.D.PT _58_5.1_6
Ph.D.PT _58_5.1_7
Ph.D.PT _58_5.1_8
Ph.D.PT _58_5.1_9
Ph.D.PT _58_5.1_10
Ph.D.PT _58_5.1_11
Ph.D.PT _58_5.1_12
Ph.D.PT _58_5.1_13
Ph.D.PT_58_5.1_14
Ph.D.PT _58_5.1_15
Ph.D.PT _58_5.1_16
Ph.D.PT _58_5.1_17

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
มคอ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การปรั บ หลั ก สูต รที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกํ าหนดของรายวิ ช าเลื อ กใน
หลักสูตร ป.เอก สรุปแบบสอบถามนิสิต สรุปรายงานการประชุมหลักสูตร
แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของนิสิตชั้นปสุดทาย
สรุปผลการสํารวจทัง้ จากผูใชบัณฑิต บัณฑิต นิสิตปจจุบัน คณาจารย
ที่ใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการวิพากษ ในเลม มคอ 2
มคอ 3, 4
รายงานการประชุมการจัดตารางสอน
รายงานการประชุมการพิจารณา มคอ 3,4
รายงานการประชุมการพิจารณา มคอ 5,6
รายงานการประชุมการพิจารณา มคอ 7
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน รายชื่อผูเขารวมที่เปนนิสิต (Dr.Marco)
โครงการเตรียมความรูก อนนิสิตฝกปฏิบัติงาน (Dr.Mark Hollands)
หลักฐานการประเมินกิจกรรม
สรุปผลการประเมินจากนิสิต
มคอ 7

การบริหารหลักสูตร
1. ปญหาในการบริหารหลักสูตร
- ไมมี 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
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- ไมมี 3. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต
- ไมมี -

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงชี้ที่ 5.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
- การกําหนดผูสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีระบบและกลไกการกําหนดผูสอนที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่เปดสอนตามหลักการของวงจรคุณภาพดังนี้ ดังนี้
1. วางแผนเพื่อกําหนดผูสอน: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
ประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนกําหนดอาจารยผูประสานงานรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในทุก ป
การศึกษากอนเปดภาคการศึกษา จากนั้นประธานหลักสูตรจะแจงคณบดีเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยผูประสานงานรายวิชา มอบหมายใหอาจารยผูประสานงานรายวิชาเปนผูทําหนาที่จัด
รายวิชาตามเนื้อหาที่ระบุในหลักสูตรและกําหนดผูสอนในแตละหัวขอของรายวิชานั้นๆ ตามความ
เหมาะสม (Ph.D.PT_58_5.2_1)
2. การดําเนินการกําหนดผูสอน: อาจารยผูสอนในหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบวิชาในแตละ
รายวิชานั้นจะพิจารณาตามประสบการณทางวิชาการ การวิจัยประสบการณทํางาน ผลงานทาง
วิชาการของผูสอนและประสบการณทางวิชาชีพใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ อาจารยผูประสานงานรายวิชาพิจารณากําหนดผูสอนในแตละรายวิชา จากความรูความ
ชํานาญในสาขาวิชาที่สําเร็จ การศึก ษา (Ph.D.PT_58_5.2_2) ทั้ง นี้มีขอกําหนดตามขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (หลักฐาน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ “อาจารยผูสอนตอง เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา” ในสวนของหัวขอการเรียนของ
หลักสูตรที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือความเปนปจจุบันของเนื้อหาในการเรียนการ
สอนของแตละรายวิชา อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษรวมสอนใน
รายวิชานั้นๆ (Ph.D.PT_58_5.2_3) โดยมีอาจารยในหลักสูตรเปนผูรวมสอนหรือเขารวมฟงการ
สอนเพื่อเปนการพัฒนาความสามารถของคณาจารยผูสอนในหลักสูตร ทั้งนี้การแตงตั้งอาจารย
ผู ส อนในหลั ก สู ต รนั้ น ต อ งผ า นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละผ า นการเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารยผูประสานงานรายวิชาจัดทํารางตารางสอนนําเสนอในที่
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ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมของ
ผูสอน
3. การตรวจสอบผูสอน: คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรบัณฑิตศึก ษา สาขาวิชากายภาพบําบัด
ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมของผูสอน เนื้อหาในแตละรายวิชา และ
ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับ ปรุง แกไข ประจําปกอนการเปดภาคเรียนที่ 1 (Ph.D.PT_58_5.2_4)
จากนั้นอาจารยผูประสานงานรายวิชานําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามทีร่ ะบุไวใน มคอ.3,4
4. การประเมินอาจารยผูส อนเพื่อการพัฒ นาและปรับ ปรุง การจัดการเรียนการสอนในแตล ะป
การศึกษา: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ไดจัดทําแบบประเมินการสอน
รายวิชา เพื่อใหนิสิ ตสามารถประเมินความรูความชํานาญในการสอน การถายทอดความรู
รูปแบบการสอน และเนื้อหาของรายวิชาจากอาจารยผูสอนภายหลังการจัดการเรียนการสอนได
ตัวอยางเชนในปการศึกษา 2558 รายวิชา กบ 702 ไดมีการปรับอาจารยผูสอนที่มีประสบการณ
ตรงในเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน ผลการปรับปรุงครั้งนี้ทําใหนิสิตมีความเขาใจในหัวขอนี้ดีขึ้น
และกล า แสดงความคิ ด เห็ น มากขึ้ น จากบรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
(Ph.D.PT_58_5.2_5) โดยภาพรวมตลอดหลักสูตรแลวนั้นมีผลการประเมินโดยรวมทั้งหมดใน
ระดับที่ดี 4.76 (ชวงคะแนน 4.40-5.00) และนิสิตมีความรูและเขาใจที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรยากาศใน
หองเรียนสงเสริม ใหนิสิตมีความเขาใจตอเนื้อหาในรายวิชาที่ดีขึ้น รวมทั้ง ไดมีการนําผลการ
ประเมินนี้ มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการกําหนดผูสอนในป
การศึกษาตอไป (Ph.D.PT_58_5.2_6)
อยางไรก็ตามจากการปรับอาจารยผูสอนในรายวิชา กบ 702 ขางตน ผลการประเมินใน
ระดับรายวิชายังไมอาจสะทอนถึงผลจากการปรับปรุงอาจารยผูสอน เพื่อใหมีผลการประเมิน
อาจารยผูสอนแตละทานอยางเปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรจึงไดมีการปรับเพิ่มเติม
ระบบการประเมินอาจารยผูสอนเปนรายบุคคลเพิ่มเติมจากการประเมินในระดับรายวิชา เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาการกําหนดผูสอนที่เหมาะสมโดยมอบหมายนักวิชาการการศึกษา
ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบวิชาดําเนินการและนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการ
จัดตารางสอนในปตอไป (Ph.D.PT_58_5.2_7)
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
1. การวางแผนเพื่อกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู: คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหนาที่ในการวางแผนกระบวนการจัดทํารายงานรายละเอียดของรายวิชา รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และผลการดําเนินการของหลักสูตรใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนด
โดยมีการบรรจุเปนแผนงานประจําปของคณะสหเวชศาสตร (Ph.D.PT_58_5.2_8) ประธาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทําการวางแผนกําหนดระยะเวลาในการจัดทํารายละเอียดของวิชาหรือ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาของอาจารยผูรับผิดชอบวิชา รวมทั้งกําหนดกรอบเวลาใน
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การประชุมเพื่อพิจารณาทั้งในสวนของรายละเอียดของรายวิชา ผลการดําเนินการของรายวิชา
และผลการดําเนินการของหลักสูตรใหตรงตามที่ สกอ. กําหนดและสอดคลองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Ph.D.PT_58_5.2_9)
2. การดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู: ภายหลังจากการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตารางสอนนั้น
อาจารยผูป ระสานงานรายวิชาเปนผูที่ไดรับ มอบหมายใหดําเนินการจัดทํา รายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3,4 โดยทําการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลใหตรงตามความ
รับ ผิด ชอบหลัก -รอง ของมาตรฐานการเรีย นรู ที่กํ าหนดขึ้ นในแตล ะรายวิ ชา รวมทั้ง เป น ผู
ประสานงานและควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามชั่วโมงที่กําหนด นอกจากนี้ยังปนผู
ประสานงานในการจัดการทวนสอบแบบประเมิน เกณฑในการประเมิน และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน และเปนผูเสนอการประเมินผลการ
เรียนแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นๆ รวมทั้งเปนผูนําเสนอถึงเกณฑในการปรับปรุงรายวิชาในปถัดไปและรวมพิจารณา
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชากับคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรเพื่อกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
3. การตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและถูกตองของรายละเอียดของ
รายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวใน มคอ
2 รวมทั้ง พิจารณาเนื้อหาสาระรายวิชา และวัตถุป ระสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาของ
รายวิชานั้นๆ ในแตล ะปการศึก ษา พรอมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาทั้งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการและวิธีในการประเมิน รวมทั้งการเสนอแนวทางในการพัฒนานิสิตที่
อาจมีปญหาการเรียนในรายวิชานั้นๆ แกอาจารยผูประสานงานรายวิชาเพื่อดําเนินการ พรอมทั้ง
นําผลการประเมินรายวิชาและแนวทางการปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5,6) จากภาคการศึกษากอน
หนามาพิจารณาประกอบ เพื่อสรุปเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินตอไป
4. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู : เมื่อรายวิชา
ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น อาจารยผูประสานงานรายวิชามีหนาที่ในการสรุปผล
การดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบฟอรมของ มคอ.5,6 พรอมทั้งนําเสนอปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ประกอบกับผลการประเมินของรายวิชาที่ไดจากการจัดทําและ/หรือการประเมินโดยวิธีอื่นๆ ทั้ง
จากการสอบถามอภิปรายกับนิสิตและอาจารยผูรวมสอนในรายวิชาของอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทั้งในสวน
ของการพัฒ นารูป แบบวิธีก ารในการจัดการเรียนการสอน การประเมิน ในปก ารศึกษาถัดไป
รวมกับผูประสานงานรายวิชา (Ph.D.PT_58_5.2_10)
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา
และความกาวหนาของศาสตร
1. การวางแผนการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีหนาที่
ในการกํากับ ดูแลความเหมาะสมของหัวขอปริญ ญานิพนธใหส อดคลองกับ ความเชี่ยวชาญใน
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สาขาวิชาและความกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยกําหนดใหมีการดําเนินการควบคุม
คุณภาพและศักยภาพของหัวขอปริญญานิพนธในรูป แบบของคณะกรรมการ ซึ่ง ประกอบโดย
คณะกรรมการ 2 ชุด ไดแกคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธและคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธซึ่งประกอบไปดวย
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
1 คน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1 คน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3 คน
โดยคณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง อย า งน อ ย 1 คนรวมทั้ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ป ระธานคณะกรรมการ
มาจากสวนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดย
คณะกรรมการชุดนี้จะเปนผูควบคุณคุณภาพของหัวขอปริญญานิพนธรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
ปริญยนิพนธ ที่ตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Ph.D.PT_58_5.2_11)
2. การดําเนินการในการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดําเนินการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบทั้งในสวนของคณะกรรมการพิจารณา
เคาโครงปริญญานิพนธและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ และเสนอใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของของอาจารย
ผู ส อบปริ ญ ญานิ พ นธ ทั้ ง นี้ ก ารควบคุ ม หั ว ข อ ปริ ญ ญานิ พ นธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ สาชาวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดรวมทั้งความกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น ยังถูกกําหนดดวยคุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม รวมทั้งอาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ เปนผูกํากับใหหัวขอปริญญานิพนธนั้นมีความเหมาะและพัฒนาองคความรูหรือแนว
ปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัดดังที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (Ph.D.PT_58_5.2_12) รวมทั้งจากประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
สาขากายภาพบํ า บั ด ที่ ส อดคล อ งกั บ หั ว ข อ ปริ ญ ญานิ พ นธ ข องนิ สิ ต ที่ ข อดํ า เนิ น การสอบ
(Ph.D.PT_58_5.2_13)
3. การตรวจสอบและประเมินมาตรฐานของหัวขอปริญญานิพนธ : คณะกรรมการพิจารณาเคาโครง
ปริ ญ ญานิ พนธแ ละคณะกรรมการสอบปากเปลา ปริ ญ ญานิ พนธที่ ได รับ การแตง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแลวนั้น มีหนาที่ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหัวขอปริญญา
นิพนธ โดยทําการประเมินใน 5 หัวขอหลักที่สําคัญคือ ความมีคุณคากับสาขาที่ศึกษาอยู ความรู
พื้นฐานและที่มาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการศึกษามี
ความเหมาะสมและเป น ไปได คุ ณ ภาพของการเขี ย นเค า โครง การนํ า เสนอเค า โครง
(Ph.D.PT_58_5.2_14) โดยกํา หนดให นิสิ ตที่ ผา นการสอบหัว ข อปริญ ญานิพ นธนั้ นต องได รั บ
คะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 60% จากคณะกรรมการสอบ (Ph.D.PT_58_5.2_15)
การพัฒนาและปรับปรุงหัวขอปริญญานิพนธ: ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการสอบคณะกรรมการสามารถ
เพิ่มเติมประเด็นตางๆ เพื่อการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธใหไดคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดวันใน
การแกไขและสง เลม เคาโครงหรือเลม ปริญญานิพนธเ พื่อตรวจสอบการปรับ ปรุง ไดตามระยะเวลาที่
เหมาะสมเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของหัวขอปริญญานิพนธ ที่หลักสูตรไดดําเนินการผานมานี้ สง ผลใหห ลักสูตรไดหัวขอ
ปริญญานิพนธที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ดัง จะเห็นไดจากบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติถึง 2 เรื่อง (Ph.D.PT_58_5.2_16)
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- การแตงตั้งอาจารย ที่ปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ
1. การวางแผนการในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ : คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษามีห นาที่ในการกํากับดูแลและมอบหมายใหอาจารยในหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองกับหัวขอปริญญานิพนธที่นิสิตสนใจนั้น เริ่มจากกระบวนการสอบสัมภาษณนิสิตที่ไดให
นิสิตสง tentative proposal เพื่อแสดงความสนใจถึงหัวขอปริญญานิพนธที่ตองการดําเนินการ
วิจัย หลักสูตรมีกระบวนการในการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธในขณะเดียวกับ
การเรียนการสอนโดยมอบหมายอาจารยที่ป รึก ษาวิชาการในการพัฒ นาหัวขอปริญญานิพนธที่
เหมาะสมแกนิสิตกอนเริ่มการเรียนการสอนตามหลักสูตรและอยางนอยภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากเริ่มจัดการเรียนการสอน (Ph.D.PT_58_5.2_17) โดยแบงความเชี่ยวชาญตามกลุมหลัก
ของวิชาชีพกายภาพบําบัดไดแก ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท และระบบการหายใจ
และหัวใจและสาขาความเชี่ยวชาญอื่นๆ (Ph.D.PT_58_5.2_18)
2. การดําเนินการแตง ตั้ง อาจารยที่ป รึก ษาปริญ ญานิพนธที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับ หัวขอ
ปริญญานิพนธ: นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่ไดรับมอบหมายนั้นจะเปนผูใหคําปรึกษานิสติ
และการให คํ าแนะนํา และพัฒ นาให นิ สิ ต เข า สู ก ระบวนการพัฒ นาหั วข อ ปริญ ญานิ พนธ ต าม
กําหนดเวลาของหลักสูตรโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับหลัก
ตางๆ เหลานี้คือ วิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพ ๑, แนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิง
ประจัก ษ , วิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยดานสุขภาพ ๒ และรายวิชาปฏิบัติง านทางคลินิก ที่
อาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายนั้นจะตองมีสวนรวมในการกําหนดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกในสาขาที่เหมาะสมกับหัวขอปริญญานิพนธ ตลอดจนเปนผูประเมิ นหลักของนิสิตรวมกับ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา (Ph.D.PT_58_5.2_19)
3. การตรวจสอบความเหมาะสมของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ: การดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการนี้ ไมเพียงแตนิสิตจะไดมีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ
ในขณะเดียวกับ การเรียนการสอนในหลักสูตร คณาจารยผูส อนในหลักสูตรยังมีสวนรวมในการ
ประเมินความเหมาะสมของหัวขอปริญญานิพนธประกอบกับการประเมินถึงความเหมาะสมของ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการในการชี้แนะแนวทางการดําเนินการวิจัยใหแกนิสิต เพื่อเปนการสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานขอหัวขอปริญญานิพนธ โดยผานการประเมินและใหคําแนะนํา
เพื่อพัฒนาใหนิสิตเขาสูกระบวนการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนในป
การศึ ก ษาที่ 1 ตามกํ า หนดเวลาของหลั ก สู ต ร (Ph.D.PT_58_5.2_20) ในขณะเดี ย วกั น คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตที่เสร็จสิ้นกระบวนการเรียนในปการศึกษาที่ 1 นําเสนอ
ความกาวหนาของงานวิจัยตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
เปนอีกหนึ่งกระบวนการในการตรวจสอบความเหมาะสมของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอีก
ทางหนึ่งดวย (Ph.D.PT_58_5.2_21)
การพัฒนาและปรับปรุงความเหมาะสมของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ: นอกเหนือจากขัน้ ตอน
และกระบวนการในการกํากับดูแลและพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธที่ผานการชี้แนะแนวทางในการ
ดําเนินการจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแลวนั้น คําแนะนํา
ในการปรับปรุงและแกไขขั้นตอนการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธที่ผานจากระบบการจัดการเรียน
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การสอนในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานการวิจัยตางๆ การ
พัฒนากระบวนการในการดําเนินการวิจัย การเลือกใชเครื่องมือวิจัย ฯลฯ ลวนแลวแตเปนขั้นตอน
ในการพัฒนา ปรับปรุงและเตรียมความพรอมของนิสิตเพื่อการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และยัง
เปนการพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพื่อใหมีความสามารถทางการ
วิจัยและวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการในการควบคุมการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธที่ดี โดยหลักสูตรไดทําการสํารวจความเหมาะสมของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธในดาน
การมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ (Ph.D.PT_58_5.2_22)
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ และหลักสูตรไดใชกระบวนการนี้เปนแนวปฎิบัติสําหรับนิสิตระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกคน
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. การวางแผนในการชวยเหลือกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงาน:
นอกเหนือไปจากระบบการมอบหมายอาจารยที่ปรึก ษาวิชาการเพื่อการพัฒนาหัวขอปริญญา
นิพนธแลวนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีกระบวนการชวยเหลือ กํากับ ติดตาม การทํา
ปริญญานิพนธ โดยกําหนดใหภายหลังจากที่นิสิตสิ้นสุดกระบวนการเรียน coursework แลวนั้น
หลักสูตรยังกําหนดใหนิสิตตองดําเนินการนําเสนอ progression ของการทําปริญญานิพนธโดย
ทําการจัดการนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยนี้ภาคการศึก ษาละ 1 ครั้ง และ
นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณาจารย ใ นหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(Ph.D.PT_58_5.2_23) ทั้งนี้เพื่อติดตามความกาวหนาของการพัฒนาเคาโครงปริญญานิพนธใน
นิสิตที่ยังไมไดดําเนินการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ
วิจัย รวมทั้ง การนําเสนอถึง ปญหาและอุป สรรคที่เ กิดขึ้นในการดําเนินการวิจัยของนิสิตที่ได
ดําเนินการสอบเคาโครงปริญญานิพนธแลว ทั้งนี้เพื่อประโยชนของนิสิตในการที่จะมีเวทีในการรับ
คําแนะนําและแกไขการดําเนินงานวิจัยได
2. การดําเนินการการนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ: นิสิตที่ตองดําเนินการนําเสนอ
ความกาวหนาจะประกอบไปดวยนิสิตที่สิ้นสุดการเรียน coursework จะตองดําเนินการนําเสนอ
ความกาวหนาในการเตรียมเคาโครงปริญญานิพนธ และนิสิตที่ดําเนินการสอบเคาโครงเสร็จสิ้น
ตองทําการนําเสนอความกาวหนาในการด้ํานินการวิจัยในภาคการศึกษาถัดไปจากภาคการศึกษา
ที่ดําเนินการสอบเคาโครงวิท ยานิพนธ (นิสิตที่ดําเนินการสอบเคาโครงปริญ ญานิพนธไดรับ
ขอยกเวนในการนําเสนอความกาวหนาในภาคการศึกษาที่ดําเนินการสอบ) โดยนิสิตตองทําการ
จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของกับการนําเสนอความกาวหนา กอนวันนําเสนอตามเวลาที่ กําหนดโดย
ตองไดรับการรับทราบจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการหรืออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยมี
หัวขอในการนําเสนอความกาวหนาดังนี้
- Brief rationale and Research questions
- Conceptual framework
- Objectives
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- Methods
- Pilot data (optional)
- สรุปความกาวหนาในการศึกษาวิจัยหรือการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากการภาคการศึกษา
กอน
3. การประเมินและตรวจสอบความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ : การประเมินและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตนั้นจะทําการประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยมีแนวทางในการประเมินตามหัวขอที่สําคัญ
ตางๆ ดังนี้
- ความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน
- คุณภาพของงานที่ทํามาใน 1 ภาคการศึกษา
- ผลงานที่ทํามามีความกาวหนาที่เหมาะสมกับระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
- ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานในภาคการศึกษาหนา
โดยมีเ กณฑก ารผานการประเมินที่รอยละ 60 ของคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการทุก ทาน
(Ph.D.PT_58_5.2_24) และภายหลั ง การนํ า เสนอความก า วหน า ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมสรุปผลการประเมิน เพื่อเปนการติดตาม และวางแผนให
การชวยเหลือ หรือสนันสนุนในกรณีที่นิสิตมีปญหา หรือตองการสิ่งสนับสนุนจากหลักสูตร และยัง
เปนการกํากับ ติดตาม คุณภาพของงานปริญญานิพนธ ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการตีพิมพของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการชวยเหลือกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ: การ
ดําเนินการในการนําเสนอความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธนี้จะเปนการกํากับ ติดตาม และ
ชวยเหลือใหคําแนะนําในการดําเนินการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การดําเนินการทําปริญญา
นิ พ นธ รวมทั้ ง ยั ง เป น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเด็ น และการตอบข อ ซั ก ถามจาก
คณะกรรมการประเมินเพื่อใชในการเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพแกนิสิตอีกดวย
4. นอกจากนี้การดําเนินการนําเสนอความกาวหนานี้สง ผลใหนิสิตที่เขาเรียนในหลักสูตรทั้ง ในป
2557 นิสิตไดพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธเปนที่เรียบรอยและมีอาจารยที่ปรึกษาวิชาการแลวหมด
ทุกคน โดยอาจารยที่ปรึก ษาวิชาการนี้จะเปนผูควบคุมปริญญานิพนธเ มื่อนิสิตทําการขอสอบ
หัวขอปริญ ญานิพนธ โดยมีร ายนามอาจารยที่ปรึก ษาวิชาการและนิสิตสําหรับป พ.ศ. 2557
ดังนี้คือ
1. รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข: นิสิตในที่ปรึกษาไดแก น.ส.พรพรหม เชยะสิทธิ์, น.ส.อําภา
พุมโพธิ์, น.ส.กมลทิพย นันทไพบูลย
2. ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน: นิสิตในที่ปรึกษาไดแก ทิพวิมล ศิลปชัย
3. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ: นิสิตในที่ปรึกษาไดแก น.ส. วรวีร เต็มพรอม
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นิสิตเหลานี้มีหัวขอวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยและอยูในระหวางการเตรียมเคาโครงวิทยานิพนธ
เพื่อดําเนินการขอสอบตอไป ในการนี้ทางหลักสูตรไดดําเนินการจัดการนําเสนอความกาวหนาใน
การทําปริญญานิพนธของนิสิตในปการศึกษา 2558 นี้เปนปที่ 4 และยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีใน
การกํากับ ติดตามการทําปริญญานิพนธของนิสิต ตอไป
อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร ยังคงพบปญ หานิสิตในรุนที่เรียนเกินระยะเวลา
ตามที่หลักสูตรกําหนด ที่ยังคงไมไดทําการสอบเคาโครงปริญญานิพนธหรือสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังไดปรับเพิ่มระบบการติดตาม ตามการประชุมครั้ง
ที่ 1 / 2559 โดยมอบหมายในนักวิชาการการศึกษาทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรแก
นิสิตและอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ลวงหนากอนถึงกําหนดการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ
และสอบปากเปลาปริญญานิพนธเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเพิ่มเติมจากการทําการนําเสนอ
ความกาวหนา ผลพบวานิสิตมีความกระตือรือรนในการดําเนินการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ
และดําเนินการสอบหัวขอปริญญานิพนธเพิ่มขึ้น (Ph.D.PT_58_5.2_26)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_5.2_1
Ph.D.PT_58_5.2_2
Ph.D.PT_58_5.2_3
Ph.D.PT_58_5.2_4
Ph.D.PT_58_5.2_5
Ph.D.PT_58_5.2_6
Ph.D.PT_58_5.2_7
Ph.D.PT_58_5.2_8
Ph.D.PT_58_5.2_9
Ph.D.PT_58_5.2_10
Ph.D.PT_58_5.2_11
Ph.D.PT_58_5.2_12
Ph.D.PT_58_5.2_13
Ph.D.PT_58_5.2_14
Ph.D.PT_58_5.2_15
Ph.D.PT_58_5.2_16
Ph.D.PT_58_5.2_17

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมการจัดตารางสอนและรายชื่ออาจารยผปู ระสานงาน
รายวิชา
CV อาจารยผสู อน
หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
รายงานการประชุมตารางสอนประจําป
มคอ 5 รายวิชา กบ 702 ป 2558
ผลการประเมินแบบประเมินการเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียน
การสอน
มคอ 7
แผนงานประจําปคณะสหเวชศาสตร
รายงานการประชุมหรือจดหมายเวียนกําหนดการรวบรวม มคอ และวัน
ในการพิจารณา
รายงานการประชุม พิจารณา มคอ. 5,6
เอกสารขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติ การขอสอบเคาโครงและการขอ
สอบปากเปลาปริญญานิพนธ
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ใบใหคะแนนการสอบทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เอกสารการสอบและหลักเกณฑการใหคะแนนการสอบ
ผลงานของนิสิตบุศรา
เอกสารตารางสอนรายวิชา กบ 501 และ กบ 704 ที่มีการแสดงการ
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Ph.D.PT_58_5.2_18
Ph.D.PT_58_5.2_19
Ph.D.PT_58_5.2_20
Ph.D.PT_58_5.2_21
Ph.D.PT_58_5.2_22
Ph.D.PT_58_5.2_23
Ph.D.PT_58_5.2_24
Ph.D.PT_58_5.2_26

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวของกับหัวขอปริญญานิพนธ
รายงานการประชุมเรื่องการรับนิสิต
เนื้อหาสาระรายวิชาหรือประมวลการสอน กบ501, กบ 702, กบ 704,
กบ 705
เนื้อหาสาระรายวิชา กบ 501 กบ 502 กบ 504
เอกสารตารางการนําเสนอ progress report
เอกสารการสํารวจผลงานวิจัยของอาจารยบัณฑิต
จดหมายแจง และกําหนดการนําเสนอ progress report
เอกสารแบบฟอรมนําเสนอ Progress Report และแบบประเมิน
progress report
รายงานการประชุม 1 กค 58 และหนังสือแจงนิสิต ศานิต วารีรัตน ป.
เอก จินตนา จิร พัฒน , หลักฐานการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ วารี
รัตน)

การประเมินผูเรียน (ตัวบงชี้ที่ 5.3)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลกสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
1. การวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ไดวางแผนกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของมาตรฐานการ
เรียนรูในแตละรายวิชาทั้ง 6 ดานตั้งแตการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับปริญญาเอก (Ph.D.PT_58_5.3_1) และปรัชญาของ
หลักสูตร (Ph.D.PT_58_5.3_2) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่หลักสูตร
ดําเนินการนั้นไดทําการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน โดยการศึกษาใน
ระดับ บัณฑิตศึก ษาของหลัก สูตรนั้นไดเ นนใหนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกายภาพบําบัด
สามารถสรางงานวิจัย มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถเลือกและประยุกตใชองคความรูจาก
งานวิจัยไปใชในการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวและ
มีป ฏิสัม พันธกับ ผูอื่นอยางสรางสรรค มีความรับ ผิดชอบในการศึก ษาหาความรูดวยตนเองและ
สนับ สนุนผูอื่นใหมีก ารพั ฒ นาทางวิชาชีพอยางต อเนื่อง ดัง นั้นเพื่อเปน การวัดผลการเรียนและ
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ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในหลักสูตรนั้น ในแตละรายวิชาของหลักสูตรจะใชแนวทางการประเมิน
ตามที่ระบุไวใน มคอ 2 และเนนการประเมินในแตละมาตรฐานการเรียนรูตามที่ร ะบุไวในความ
รับ ผิดชอบตอผลการเรียนรูจ ากหลัก สูตรของแตล ะรายวิชา โดยอาจารยผูรับ ผิดชอบวิชานั้นจะ
นําเสนอแบบฟอรมการประเมินแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
และ/หรื อ นํ า เสนอแก ผู ร ว มสอน ผู ร ว มการประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม
(Ph.D.PT_58_5.3_3) รวมทั้ง พิ จ ารณาถึ ง ความครอบคลุ ม ตอ ความรั บ ผิ ดชอบหลั ก และความ
รับผิดชอบรองตอผลการเรียนรูในแตละดานที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบวิชาจะตอง
ทําการนําเสนอแบบประเมินนี้แกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผูรวมสอนกอนการสอน
รวมทั้งตองระบุแนวทางการประเมินไวในรายละเอียดของวิชา ประมวลการสอน ใหมีความสอดคลอง
กันเพื่อเปนการกําหนดถึงมาตรฐานการประเมินและสัดสวนการประเมินในแตละครั้งที่เปนที่มาของ
ระดับผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์จากการเรียนที่ชัดเจน (Ph.D.PT_58_5.3_4)
2. การดําเนินการกํากับติดตามวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ มคอ: คณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร มอบหมายให อ าจารย ผู ป ระสานงานแต ล ะรายวิ ช าพิ จ ารณาน้ํ า หนั ก สั ด ส ว นของ
องคประกอบในการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของรายวิ ชานั้น ตลอดจนวิธีการ
ประเมิน เชน การสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา โดยกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ของนิสิตใหสอดคลองกับความรับผิดชอบหลักของรายวิชา และมีความหลากหลายของเครื่องมือการ
ประเมินเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังจัดใหมกี าร
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนในทุกๆ ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบวิชาตองทําการนําเสนอผลการเรียนและการประเมินผลการเรียน
ใหแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา (Ph.D.PT_58_5.3_5) กอนการสงเกรดใหแกบัณฑิต
วิท ยาลัย ทั้ง นี้เพื่อความถูก ตองและเปนการทวนสอบผลการประเมินใหถูกตองและมีม าตรฐาน
รวมทั้งการพิจารณาจากคณะกรรมการในการพิจารณารูปแบบในการสอบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ
แกไขผลการเรียนของนิสิตเปนรายบุคคล
3. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู : คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร กําหนดใหอาจารยผู
ประสานงานทุกรายวิชา ตองนําเสนอหลักเกณฑและองคประกอบในการประเมิน รายละเอียดของ
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชา และสัดสวนของการประเมินและคะแนน รวมทั้ง
เกณฑการตัดเกรดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับความรับผิดชอบหลักของรายวิชา
(Ph.D.PT_58_5.3_6)
4. การปรับปรุงรูปแบบในการประเมินผลการเรียนรู : อาจารยผูประสานงานรายวิชานําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร จากที่ประชุมตารางสอน และขอเสนอแนะจาก มคอ 5 ในป
การศึกษา 2557 มาปรับปรุงแผนการประเมินผลการเรียนรูใน มคอ 3 ของปการศึกษา 2558 หาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันประเมินและมีมติใหอาจารยผูประสานงานรายวิชาแกไขการ
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กําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินและรายละเอียดของรูปแบบการประเมินผล อาจารย
ผูประสานงานรายวิชาตองปรับ แกกระบวนการประเมินผลการเรียนรู และนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอีก ครั้ง กอนเริ่ม จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
ตัวอยางเชนรายวิชา กบ 504 มีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูโดยปรับแบบประเมิน
เปนแบบ Rubric score ในทุกหัวขอ เพื่อใหเกิดมาตรฐานที่สูงขึ้นในการใชประเมินผลการเรียนรูของ
นิสิ ต และผลจากการใช แบบประเมิ น นี้ พ บวา อาจารย ผู ส อนสามารถประเมิน นิ สิ ต ไดต รงตาม
วัตถุประสงคในการเรียนรูในรายวิชาที่ดีมากยิ่งขึ้น (Ph.D.PT_58_5.3_7)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
เพื่อกํากับใหมีการพัฒนาอยางมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีการวางแผนการดําเนินการดังนี้
1. การวางแผนการดําเนินกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชา
และมาตรฐานการเรียนรู ผานทางการจัดทําแผนการสอนและการจัดทําแบบบันทึกการทวนสอบ โดย
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนตองจัดทําแผนการสอน ที่บรรยายวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาที่
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กอนการเรียนการสอนในหัวขอนั้นๆ
รวมทั้งมอบหมายใหอาจารยผูประสานงานรายวิชาดําเนินการทวนสอบโดยอาจารยผูสอนรวมใน
รายวิชานั้น หรือเปนอาจารยผูมีป ระสบการณ เพื่อทําหนาที่ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต เชน ขอสอบ และแบบประเมินการสอบปฏิบัติวามีความ
เหมาะสมกับวิชาและมาตรฐานการเรียนรูหรือไม
2. การดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต : การจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรนั้น มุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิตเปนรายบุคคล
การเรียนการสอนสวนใหญนั้นเปนรูปแบบของการนําเสนอโดยนิสิตและทําการอภิป รายรวมกับ
อาจารยผูสอนและนิสิตรวมชั้นเรียน เปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความสามารถในการคิด
วิเคราะหรวมทั้งความสามารถในการนําเสนอและปฏิสัมพันธกับเพื่อนรว มชั้นเรียน กระบวนการนี้
สามารถใชในการประเมินผลการเรียนไดครบองคป ระกอบของมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 6 ดาน
อาจารยผูสอนสามารถใชกระบวนการที่หลากหลายในการประเมินทั้งการสอบถาม การอภิปราย
และจากการตั้งคําถามหรือการตอบคําถามจากนิสิตรวมชั้นเรียน การประเมินในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนั้นจะทําการประเมินโดยอาจารยผูรวมสอนที่มากกวาหนึ่ง ทานเปนผูรวมประเมินเพื่อ
มาตรฐานในการประเมินและความหลากหลายทางดานแนวความคิดเพื่อการพัฒนาของนิสิต พรอม
ทั้ง ใหค วามเห็นเพิ่ ม เติม แกอาจารยผู ส อนหรือผูป ระสานงานรายวิช า หากพิจ ารณาแล วพบว า
เครื่องมือที่ใชในการประเมินสมควรไดรับการปรับแก (Ph.D.PT_58_5.3_8)
3. การตรวจสอบแบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต: หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา มีหนาที่รวบรวมเครื่องมือการตรวจสอบการประเมินผล ซึ่งไดแก แผนการสอนจากอาจารย
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ผูสอน เพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการตรวจสอบและประเมินถึงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
นิสิต ในสวนของการทวนสอบประเมินหรือขอสอบนั้น มอบหมายอาจารยผูสอนทํา การปรับ แก
เครื่องมือที่ใชในการประเมินใหมีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น จากนั้นสงเครื่องมือที่ใชในการประเมินที่
ไดรับการปรับปรุงแลว คืนสูอาจารยผูประสานงานรายวิชาและคณะอาจารยทวนสอบ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมอีกครั้ง โดยขอเสนอแนะ และอุปสรรคที่พบเห็นจากการประเมิ นผลการเรียนรูของ
นิสิตจะถูกนําเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากพิจารณาแลวพบวาเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินสมควรไดรับการปรับแกผูป ระสานงานรายวิชานั้นจะทําการปรับแก และนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอไป
4. การพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต: อาจารยผูประสานงานรายวิชาไดนําผล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต จากปการศึกษา 2557 มาใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือของปการศึกษา 2558 และในสวนของการทวนสอบเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินนิสิตนั้น หากอาจารยผูทวนสอบเห็นชอบจึง จะสามารถนํามาใชในการประเมินนิสิต
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนในทุกๆ ภาค
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบวิชาตองทําการ
นําเสนอผลการเรียนและการประเมินผลการเรีย นใหแกคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรพิจ ารณา
(Ph.D.PT_58_5.3_9) กอนการสงเกรดใหแกบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเปนการทวน
สอบผลการประเมิ นใหถูก ต อ งและมีม าตรฐาน รวมทั้ง การพิจ ารณาจากคณะกรรมการในการ
พิจารณารูปแบบในการสอบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและแกไขผลการเรียนของนิสิตเปนรายบุคคล และ
จากผลการตรวจสอบสงผลใหหลักสูตรสามารถสงเกรดแกบัณฑิตวิทยาลัยไดอยางตรงเวลา และไมมี
ขอผิดพลาด ซึ่งหลัก สูตรไดใชกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตนี้เ ปน
รูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เพื่อใหกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนใหมีก ารดํา เนินการอยางมีป ระสิท ธิภาพ
หลํกสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ไดกํากับการประเมินการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. แผนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร: การกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร เปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
กํากับใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาและมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด โดยมีกระบวนการในการ
กําหนดการที่อาจารยผูรับผิดชอบวิชาตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามที่รายงานไวใน
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมือ่
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ประธานหลักสูตรทําการเสนอกระบวนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ มคอ.3-7 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด ปการศึกษา
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2557 เปนแผนงานประจําของคณะสหเวชศาสตร เพื่อกําหนดใหการจัดทํา แผนการเรียนรู รวมถึง
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Ph.D.PT_58_5.3_10)
นอกจากนี้ท างสาขากายภาพบําบัดไดกําหนดการติดตาม มคอ เปนวาระสืบ เนื่องในการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ทุกครั้ง เพื่อใหการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ และการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนทําไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ph.D.PT_58_5.3_11) การดําเนินการ
จัดทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร: เริ่มจากการตรวจสอบกําหนดการ
สง มคอ.5 และ 6 จากปฏิทินมหาวิทยาลัย และนําเสนอกําหนดการสงยังที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรและกําหนดเปนชวงเวลาในการจัดสง มคอ 5 และ มคอ 6 จากอาจารยผูป ระสานงาน
รายวิชาและมอบหมายนักวิชาการการศึกษาและเลขานุการฯ เพื่อกํากับดูแลการจัดทํา มคอ. ใหตรง
ตามแผนระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจารยผูประสานงานรายวิชาของทุกรายวิชาตองดําเนินการจัดทํา
มคอ 5 และ มคอ 6 ภายหลังการประชุมตัดเกรดแลวเสร็จ รวมทั้งกําหนดวันที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจําดําเนินการพิจารณา มคอ 5 และ มคอ 6 ในแตละรายวิชา (Ph.D.PT_58_5.3_12) โดย
จะดําเนินการจัดการประชุมอยางนอย 3 ครั้งเพื่อการประเมินการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย
ครั้งที่ 1 เพื่อการพิจารณาผลการเรียนและการตัดเกรดของนิสิต (Ph.D.PT_58_5.3_13) ครั้งที่ 2
เพื่อการพิจารณารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ 5 และ มคอ 6) (Ph.D.PT_58_5.3_14)
และครั้งที่ 3 เปนการพิจารณาผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ 7) (Ph.D.PT_58_5.3_15)
ในสวนของการประเมินการสอบปริญญานิพนธนั้นมีการวางระบบในการดําเนินการใหสอดคลองกับ
ขอบัง คับมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ วาดวยการศึก ษาระดับ บัณฑิตศึก ษา พ.ศ.2554 และมี
ขั้นตอนการดําเนินการแจงใหนิสิตทราบ (Ph.D.PT_58_5.3_16) โดยในการสอบทั้งในสวนของการ
สอบหัวขอปริญญานิพนธ และการสอบปากเปลาปริญญานิพนธนั้นตองมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและความเชี่ยวชาญตามหัวขอปริญญานิพนธนั้นๆ
มาเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินการสอบทั้งสองขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2. การตรวจสอบและประเมินการจัดทํา มคอ 5 และ มคอ 6: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผู
ตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานมีห นาที่ในการตรวจสอบ มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุก รายวิชา และ
พิจารณารายละเอียดการดําเนินการ ซึ่งไดแก ขอมูลทั่วไปการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับ
แผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา และแผนการปรับปรุง ซึ่งรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาจากขอเสนอแนะของ
นิสิต รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงแกอาจารยผูประสานงานรายวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาตอไปรวมทั้งใชเปนขอเสนอแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการวาง
แนนทางการพัฒนาละปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรใน มคอ. 7
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3. การพัฒนาและปรับปรุงการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร: ในสวนของการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าที่ อ าจารย ผู ป ระสานงานได ร ะบุ ไ ว ใ น มคอ 5 และ มคอ 6นั้ น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการกํากับและติดตามอยางตอเนื่องถึงการบรรจุลงในแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใน มคอ 3 และ มคอ 4 ของปการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ประเด็นที่ได
สรุปไวใน มคอ 7 นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการติดตามและดําเนินการ โดยหากเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับงบประมาณ จะเสนอตอคณะกรรมการคณะเพื่อบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ
ในกรณีที่ไมเกี่ยวของกับงบประมาณ จะประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของตอไป
ดังจะเห็นไดจากประเด็นที่ไดระบุไวใน มคอ 7 ปการศึกษา 2557 และไดดําเนินการแลวตามประเด็น
ตอไปนี้ คือ
-เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันใชในป 2560
(Ph.D.PT_58_5.3_17)
- การประเมินปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหกํากับการประเมินปริญญานิพนธใหมกี ารดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหลํกสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ไดกํากับการประเมินปริญญานิพนธ ดังนี้
1. แผนกํากับการประเมินปริญญานิพนธ: การกํากับการประเมินปริญญานิพนธเปนหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการวางแผนเพื่อกํากับและประเมินปริญญานิพนธเพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับปริญญาเอก (Ph.D.PT_58_5.3_1) และ
ปรัชญาของหลักสูตร (Ph.D.PT_58_5.3_2) การกํากับการประเมินปริญญานิพนธในระดับปริญญา
เอกนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมวางแผนจัดทําขั้นตอนการขอสอบเคาโครงปริญญา
นิพนธ เพื่อใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญในสาขา และความกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัด
โดยกําหนดใหมกี ารดําเนินการควบคุมคุณภาพและศักยภาพของหัวขอปริญญานิพนธในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแกคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธซึ่งประกอบไปดวย
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
1 คน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1 คน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3 คน
โดยคณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง อย า งน อ ย 1 คนรวมทั้ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ป ระธานคณะกรรมการ
มาจากสวนของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดย
คณะกรรมการชุดนี้จ ะเปนผูควบคุม คุณ ภาพของหัวขอปริญ ญานิพนธรวมกับ อาจารยที่ป รึก ษา
ปริญญานิพนธ ที่ตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Ph.D.PT_58_5.3_16)
นอกจากนี้ค ณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรยั ง ได รวมกั นรางแบบประเมินการนํา เสนอโครงรา ง
วิทยานิพนธ และการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ เพื่อใชเปนเกณฑกลางในการกําหนดคุณภาพของ
การสอบ (Ph.D.PT_58_5.3_18)
2. การดําเนินการกํากับการประเมินปริญญานิพนธ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดําเนินการ
พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมในการแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบตั้ง แตในสวนของคณะกรรมการ
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พิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธรวมถึงคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ โดยพิจารณา
คัดเลือกจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของของอาจารยผสู อบปริญญานิพนธ และหัวขอปริญญา
นิ พ นธ ต อ งสอดคล อ งกั บ สาขาวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด รวมทั้ ง ความก า วหน า ของวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม รวมทั้งอาจารยผูสอบปริญญานิพนธ เปนผูกํากับ
ให หั วข อ ปริ ญ ญานิ พ นธ นั้ น มีค วามเหมาะและพั ฒ นาองค ค วามรูห รื อ แนวปฏิ บั ติ ท างวิช าชี พ
กายภาพบําบัดดังที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 (Ph.D.PT_58_5.3_19) รวมทั้งจากประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขากายภาพบําบัด
ที่สอดคลองกับหัวขอปริญญานิพนธของนิสิตที่ขอดําเนินการสอบ (Ph.D.PT_58_5.3_20) เพื่อให
คุณภาพของปริญ ญานิพนธระดับ ปริญญาเอกของหลักสูตรไดมาตราฐานเหมาะสมกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับปริญญาเอก (Ph.D.PT_58_5.3_1) และปรัชญาของหลักสูตร
(Ph.D.PT_58_5.3_2)
3. การตรวจสอบและประเมินประบวนการประเมินปริญญานิพนธ: ภายหลังการสอบเคาโครงปริญญา
นิพนธและการสอบปากเปลาปริญ ญานิพนธ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีก ารพิจ ารณา
สรุปผลการสอบประเมิน และรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจากการสอบเคาโครงปริญญานิพนธและการ
สอบปากเปลาปริญญานิพนธจากประธานในการสอบ หรือตัวแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
เพื่อพิจ ารณากระบวนการประเมิน ปริญ ญานิพนธ รวมถึ ง พิจ ารณาการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของปริญญานิพนธ รวมกับแบบประเมินใน 5 หัวขอหลักที่สําคัญคือความมีคุณคากับ
สาขาที่ศึกษาอยู ความรูพื้นฐานและที่มาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัย
หรือกระบวนการศึกษามีความเหมาะสมและเปนไปได คุณภาพของการเขียนเคาโครง การนําเสนอ
เคาโครง (ตามที่ปรากฏในใบใหคะแนนการสอบทั้งสอบเคาโครงและสอบปากเปลา) โดยกําหนดให
นิสิตที่ผานการสอบหัวขอปริญญานิพนธ และการสอบปากเปลานั้นตองไดรับคะแนนรวมเฉลี่ยไมตา่ํ
กวา 60% จากคณะกรรมการสอบ (Ph.D.PT_58_5.3_18)
4. การพัฒนาและปรับปรุงการประเมินปริญญานิพนธ: ภายหลังที่ไดนํากระบวนการประเมินปริญญา
นิพนธ และเขาสูขั้นตอนการตรวจสอบประเมิน และประเมินกระบวนการประเมินปริญญานิพนธ
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดกําหนดขั้นตอนดังกลาวเปนแนว
ป ฎิ บั ติ ที่ ดี สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณภา พ ป รฺ ญ ญ า นิ พ น ธ ( Ph.D.PT_58_5.3 _1 6 แล ะ
Ph.D.PT_58_5.3_18)
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_5.3_1
Ph.D.PT_58_5.3_2
Ph.D.PT_58_5.3_3.1
Ph.D.PT_58_5.3_3.2
Ph.D.PT_58_5.3_4
Ph.D.PT_58_5.3_5

รายละเอียดของเอกสาร
มคอ.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มคอ 2
รายงานการประชุมตารางสอน, e-mail การทวนสอบและการพิจารณาปรับ
แบบประเมิน
เอกสาร มคอ 3
รายงานการประชุมพิจารณาผลการเรียน
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Ph.D.PT_58_5.3_6
Ph.D.PT_58_5.3_7.1
Ph.D.PT_58_5.3_7.2
Ph.D.PT_58_5.3_8.1
Ph.D.PT_58_5.3_8.2
Ph.D.PT_58_5.3_9
Ph.D.PT_58_5.3_10
Ph.D.PT_58_5.3_11
Ph.D.PT_58_5.3_12
Ph.D.PT_58_5.3_13
Ph.D.PT_58_5.3_14
Ph.D.PT_58_5.3_15
Ph.D.PT_58_5.3_16.1
Ph.D.PT_58_5.3_16.2
Ph.D.PT_58_5.3_16.3
Ph.D.PT_58_5.3_17
Ph.D.PT_58_5.3_18
Ph.D.PT_58_5.3_19
Ph.D.PT_58_5.3_20

รายงานการประชุมตารางสอนและประมวลการสอน
มคอ 3 ป 2558
มคอ 5 ป 2558 รายวิชา กบ 504
การทวนสอบวิชา กบ 613และ
ตัวอยางแผนการออกขอสอบ
รายงานการประชุมพิจารณาผลการเรียน
แผนงานประจํา คณะสหเวชศาสตร
รายงานการประชุมหลักสูตร 2557
รายงานการประชุมหลักสูตร 2557 ที่ปรากฏการแจงและติดตาม มคอ 5
รายงานการประชุมพิจารณาผลการเรียน
รายงานการประชุมพิจารณา มคอ 5 และ 6
รายงานการประชุมพิจารณา มคอ 7
เอกสารขั้นตอนการขอสอบเคาโครงและสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
เอกสาร มคอ.7 ปการศึกษา 2557
เอกสารแบบประเมินการสอบเคาโครงและสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4)
ผลการดํ าเนิ นงานของหลั ก สู ตร หมายถึง ร อยละของผลการดํ า เนิ นงานจามตัว บง ชี้ก าร
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7
ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 5 คุณภาพดีมาก
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
1 อาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 มีการประชุม
- Ph.D.PT_58_5.4_1.1
อยางนอยรอยละ 80 มี กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 7 ครั้ง
บันทึกขอความ
สวนรวมในการประชุม สาระสําคัญของการประชุมเกี่ยวของกับ
ตรวจสอบสถานภาพ
เพื่อวางแผน ติดตาม
การติดตามการดําเนินงานตามกรอบ
อาจารยประจําหลักสูตร
และทบทวนการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ -Ph.D.PT_58_5.4_1.2
ดําเนินงานหลักสูตร
แตละครั้งมีอาจารยประจําหลักสูตรเขา
folder รายงานการ
ประชุมไมนอ ยกวารอยละ 80 ของจํานวน ประชุมคณะกรรมการ
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
บริหารหลักสูตร (ครั้งที่
7/58, 8/58, 9/58,
1/59, 2/59, 3/59,
4/59)
2

มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)

รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประทับตรารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรเมือ่ วันที่ 13 ธ.ค.
54

3

มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดจัดทํา
Ph.D.PT_58_1.1_12.4
มคอ. 3/4 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ มคอ. 3/4 และหลักฐาน
สอนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 (กบ 702) และ การสง เทอม 1 และ 2/

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

-Ph.D.PT_58_5.4_2.1
มคอ 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากายภาพบําบัด
(หลักสูตรปรับปรุง
2554) ฉบับมีตรา
ประทับจาก สกอ
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
ประสบการณภาคสนาม 2 (กบ 705) กอนเปดการสอนในแตละ
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 ภาคการศึกษา
และ มคอ. 4 อยางนอย
กอนการเปดสอนใน แต
ละภาคการศึกษา ให
ครบทุกรายวิชา
4 จัดทํารายงานผลการ
มีในปการศีกษา 2558 หลักสูตรมีการ
ดําเนินการของรายวิชา จัดทํา มคอ. 6 ของรายวิชา กบ 705 ที่
และรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 2
ดําเนินการของ
และมีการจัดทํา มคอ. 5 ของรายวิชา กบ
ประสบการณภาคสนาม 702 ที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิต
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 ชั้นปที่ 1 แตเนื่องจากนิสิตทีร่ ับเขามาใน
และ มคอ. 6 ภายใน 30 หลักสูตรขอเปลี่ยนหลักสูตรจากปรัชญา
วัน หลังสิ้นสุดภาค
ดุษฎีบัณฑิตเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาที่เปดสอนให (Ph.D.PT_58_5.4_4.2) จึงรายงานใน
ครบทุกรายวิชา
มคอ. 5 ของรายวิชา กบ 702วาไมมีการ
จัดการเรียนการสอนจริง
5 จัดทํารายงานผลการ
มีการดําเนินการเรียบรอยแลว
ดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังป
การศึกษา
6 มีการทวนสอบ
มีการกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จํานวน 1 รายวิชา คือ กบ 705 คิดเปน
ตามมาตรฐานผลการ
รอยละ 100 (Ph.D.PT_58_5.4_6.1 และ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. Ph.D.PT_58_5.4_6.2)
3 และ มคอ. 4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25
หมายเหตุ รายวิชาอื่นที่เปดใหลงทะเบียน
ของรายวิชาที่เปดสอนใน เรียน (กบ 701, 702, 704) ไมไดการ
แตละปการศึกษา
จัดการเรียนการสอนจริง เนือ่ งจาก
เนื่องจากนิสิตชั้นปที่ 1 ขอปรับแผนการ
ศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

รายการหลักฐาน

2558

-Ph.D.PT_58_5.4_4.1
มคอ 5/6 และหลักฐาน
การสง มคอ.
-Ph.D.PT_58_5.4_4.2
หลักฐานการเปลี่ยน
หลักสูตรการศึกษา และ
ขอปดรายวิชาของภาค
ปลายปการศึกษา 2558
ที่ไมมีผลู งทะเบียนเรียน
-Ph.D.PT_58_5.4_5.1
มคอ 7-2558 ฉบับที่ลง
นามจริงโดยอาจารย
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
-Ph.D.PT_58_5.4_6.1
รายงานการประชุมครัง้ ที่
พิ 6/2558 กําหนดวิชาที่
ทําการทวนสอบ
-Ph.D.PT_58_5.4_6.2
รายงานการประชุมครัง้ ที่
พิ 1/2559 พิจารณาทวน
สอบ
-Ph.D.PT_58_5.4_6.3
หลักฐานการเปลี่ยน
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
(กายภาพบําบัด) ระหวางที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคตน ปการศึกษา 2558
(Ph.D.PT_58_5.4_6.3)

รายการหลักฐาน

หลักสูตรการศึกษา และ
ขอปดรายวิชาของภาค
ปลายปการศึกษา 2558
ที่ไมมีผลู งทะเบียนเรียน

7

มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปที่
แลว

จากผลการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7/2557 หมวดที่ 9 ขอที่ 2
(Ph.D.PT_58_5.4_7.1) ที่เสนอใหมี
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรได
สงเสริมใหบุคลากรทัง้ คณาจารยใน
หลักสูตรและบุคลากรฝายสนับสนุนใหเขา
รวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตนเอง ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางสรุปการไป
พัฒนาตนเองของคณาจารย
(Ph.D.PT_58_5.4_7.2) และบุคลากร
ฝายสนับสนุนวิชาการ
(Ph.D.PT_58_5.4_7.3)

-Ph.D.PT_58_5.4_7.1
มคอ.7 ปการศึกษา 2557
หมวดที่ 9 แผนการ
ดําเนินงานเพือ่ พัฒนา
หลักสูตร
- Ph.D.PT_58_5.4_7.2
ตารางสรุปการไปพัฒนา
ตนเองของคณาจารย
- Ph.D.PT_58_5.4_7.3
ตารางสรุปการไปพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน

8

อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

ปการศึกษา 2558 มีอาจารย
บัณฑิตศึกษาใหม จํานวน 1 คน ไดแก อ.
ดร.นิธินันท ชัยคีรี ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหรวม
โครงทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
-โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒ: ความเปนครู
และทักษะการสอน ระหวางวันที่ 20-24
กรกฎาคม 2558

- Ph.D.PT_58_5.4_8.1
คําสั่งแตงตั้ง
- Ph.D.PT_58_5.4_8.2
หลักฐานการรวมโครงการ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
- Ph.D.PT_58_5.4_8.3
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21:รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
การเรียนรูจ ากกรณีปญ
 หา (Problem
based learning: PBL) เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2558

รายการหลักฐาน

นอกจากนี้ยงั ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนจากประธาน
หลักสูตรรวมดวย
9

อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครัง้
10 จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป

อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการอบรบใน
ปการศึกษา 2558 ครบทุกคน คิดเปนรอย
ละ 100 ของจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งหมด 5 คน

- Ph.D.PT_58_5.4_9.1
รายงานสรุปการไดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ
ประจําปงบประมาณ
2559
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรบั การ -Ph.D.PT_58_5.4_10.1
พัฒนาตนเองโดยการเขารวมฝกอบรม/
ตารางสรุปการไดรบั
สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
การพัฒนาของบุคลากร
ความรู ประสบการณ และทักษะวิชาชีพที่ สายสนับสนุน
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในสายงาน
ของตน คิดเปนรอยละ 89 จากจํานวน
บุคลากรทั้งสิ้น 19 คน
11 ระดับความพึงพอใจของ ในปการศึกษา 2558 มีนิสิตปสุดทายของ -Ph.D.PT_58_5.4_11.1
นักศึกษาปสุดทาย/
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ผลการประเมินจากนิสิตป
บัณฑิตใหมที่มีตอ
กายภาพบําบัด (นิสิตชั้นปที่ 2/2557)
สุดทายของหลักสูตร
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย จํานวน เอก 1 คน มีความพึงพอใจตอการ
ไมนอยกวา 3.50 จาก จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อยูใน
คะแนนเต็ม 5.00
ระดับคะแนน 4.90 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
12 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา
3.50 จากคะแนนเต็ม
5.00

บัณฑิตใหม (สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2557) 1 คน ไดแก นางสาว
บุศรา ชินสงคราม ปจจุบันปฏิบัติงานใน
ตําแหนงอาจารย ที่สาขาวิชา
กายภาพบําบัด วิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

-Ph.D.PT_58_5.4_12.1
สรุปผลความคิดเห็นของ
ผูใชบัณฑิต
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
ซึ่งผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
ใหมในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40

13 มีขอตกลง ความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา /
วิจัย (MOU) ในและนอก
ประเทศ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาไดมีขอตกลง ทํา
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ตามที่
แสดงใน มคอ.2 (Ph.D.PT_58_5.4_13.1)
ดังนี้
1. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
2. คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 29 พ.ค.
2552
3. Oregon Health & Science
Unviersity Oregon, The United
State of America เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2554
นอกจากนั้นยังมีการทําความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่นเพิม่ เติมจากที่แสดง
ใน มคอ.2 ดังนี้
4. Department of Rehabilitation
Science, The Hongkong Polytechnic
University เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
(Ph.D.PT_58_5.4_13.2)
5. Faculty of Healthy Sciences,
University Kebangsaan Malaysia เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558
(Ph.D.PT_58_5.4_13.3)

รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่
ดําเนินการผาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

รายการหลักฐาน

-Ph.D.PT_58_5.4_13.1
หนังสือสําคัญแสดงความ
รวมมือกับสถาบันตางๆ
(ตามที่แสดงใน มคอ.2)
-Ph.D.PT_58_5.4_13.2
หนังสือสําคัญแสดงความ
รวมมือกับ Hongkong
Polytechnic University
-Ph.D.PT_58_5.4_13.3
หนังสือสําคัญแสดงความ
รวมมือกับ University
Kebangsaan Malaysia
(เพิ่มเติมจากที่แสดงใน
มคอ. 2)
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการ
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ดําเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดใน
100
ปนี้
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด มีการดําเนินงานรอยละ100 ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวมีคาคะแนนเทากับ ......5.......
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_5.4_1.1
Ph.D.PT_58_5.4_1.2
Ph.D.PT_58_5.4_2.1
Ph.D.PT_58_1.1_12.4
Ph.D.PT_58_5.4_4.1
Ph.D.PT_58_5.4_4.2
Ph.D.PT_58_5.4_5.1
Ph.D.PT_58_5.4_6.1
Ph.D.PT_58_5.4_7.1
Ph.D.PT_58_5.4_7.2
Ph.D.PT_58_5.4_7.3
Ph.D.PT_58_5.4_8.1
Ph.D.PT_58_5.4_8.2
Ph.D.PT_58_5.4_8.3
Ph.D.PT_58_5.4_9.1
Ph.D.PT_58_5.4_10.1
Ph.D.PT_58_5.4_11.1
Ph.D.PT_58_5.4_12.1
Ph.D.PT_58_5.4_13.1

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกขอความตรวจสอบสถานภาพอาจารยประจําหลักสูตร
folder รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ครั้งที่ 7/58,
8/58, 9/58, 1/59, 2/59, 3/59, 4/59)
มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (หลักสูตร
ปรับปรุง 2554) ฉบับมีตราประทับจาก สกอ
มคอ. 3/4 และหลักฐานการสง เทอม 1 และ 2/ 2558
มคอ 5/6 และหลักฐานการสง มคอ.
หลักฐานการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา และขอปดรายวิชาของภาคปลายป
การศึกษา 2558 ที่ไมมผี ูลงทะเบียนเรียน
มคอ 7-2558 ฉบับที่ลงนามจริงโดยอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
หลักฐานการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา และขอปดรายวิชาของภาคปลายป
การศึกษา 2558 ที่ไมมผี ูลงทะเบียนเรียน
มคอ.7 ปการศึกษา 2557 หมวดที่ 9 แผนการดําเนินงานเพือ่ พัฒนา
หลักสูตร
ตารางสรุปการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย
ตารางสรุปการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
คําสั่งแตงตัง้
หลักฐานการรวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
รายงานสรุปการไดรบั การพัฒนาทางวิชาการประจําปงบประมาณ 2559
ตารางสรุปการไดรบั การพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการประเมินจากนิสิตปสุดทายของหลักสูตร
สรุปผลความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
หนังสือสําคัญแสดงความรวมมือกับสถาบันตางๆ (ตามที่แสดงใน มคอ.2)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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รหัสเอกสาร
-Ph.D.PT_58_5.4_13.2
-Ph.D.PT_58_5.4_13.3

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือสําคัญแสดงความรวมมือกับ Hongkong Polytechnic University
หนังสือสําคัญแสดงความรวมมือกับ University Kebangsaan Malaysia

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงชี้ที่ 6.1)
ผลการดําเนินงาน
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ไดนําขอมูลจากแบบประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 มาประกอบในการประชุมตารางสอน และ
เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน โดยกรรมการบริหารหลักสู ตรไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหองเรียนบรรยาย หองปฏิบัติการ และการจัดหาอุปกรณสื่อโสต จากนั้นได
นําเสนอตอที่ประชุมคณะตอไป (Ph.D.PT_58_6.1_1: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2558 15 มิถุนายน 2558 และรายงานการประชุม คณะสหเวชศาสตรครั้ง ที่
5/2557 และครั้งที่ 18/2557 ซึ่งในปการศึกษานี้ ทางคณะฯ ไดมีการปรับปรุงอุปกรณสื่อโสตสําหรับ
หองเรียนบรรยายและหองปฏิบัติการที่คลินิกประสานมิตร หอง 601, 604 และหองพักบัณฑิตศึกษา
(606) โดยเพิ่มจอรับภาพจากเครื่อง LCD และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร notebook และเครื่องพิมพที่เปน
Laser jet ไวใหนิสิตไดพิมพเอกสาร รวมถึงจัดหาตูเก็บอุปกรณสื่อโสตฯ ใหเปนระเบียบเรียบรอย และได
เปลี่ยนแปลงหองเรียนบรรยายที่มศว องครักษ จากหอง 229 เปนหอง 410 เพื่อใหมีความสะดวกสบาย
เพิ่ม ขึ้น เนื่องจากหองเดิม มีส ภาพเกาและอากาศรอน นอกจากนี้ไดเ พิ่ม หองพัก นิสิตบัณฑิตที่ มศว
องครักษ ใหเพิ่มมากขึ้น ไดแก หอง 211 และใกลหอง 410 ทางคณะฯไดมอบหมายใหนักวิชาการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและเจาหนาที่ ฝายอาคารสถานที่ (เจาหนาที่สื่อโสต) เปนผูดูแลรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ
ตารางการใชหองเรียนและการจัดหาอุปกรณสื่อโสตใหพรอมใชงานกอนเปดภาคการศึกษา ในสวนของ
เอกสาร ตํารา และวารสารงานวิจัยตางประเทศ รวมทั้งฐานขอมูลเพื่อสืบคน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ทาง
หองสมุดของมหาวิทยาลัยไดมีเชิญตัวแทนจากคณะไปรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร
ตางประเทศ (Ph.D.PT_58_6.1_2) และไดสอบถามมายังคณะฯ เพื่อสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุน
ดัง กลาว ทางอาจารยผูส อนบัณฑิ ต จึง ไดเ สนอใหหองสมุดจัดหาเอกสาร ตํารา และวารสารวิชาการ
รวมทั้ง ฐานข อมู ล เพื่อ สืบ คน และสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส ใหเ พีย งพอและทัน สมั ย (Ph.D.PT_58_6.1_2)
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังจัดสรรทุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2559 รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 90,000 บาท (Ph.D.PT_58_6.1_3)
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวาหองเรียนมีโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสม
และเพียงพอสําหรับ การเรียน โดยในหองเรียนจะมีเ ครื่อง LCD และเครื่องคอมพิวเตอร notebook
ประจําหอง อีกทั้งหองเรียนและหองปฏิบัติการยังมีสภาพเหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน และสําหรับการฝกปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หรือสถานที่สําหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ
สังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางานรวมกัน ที่คลินิกประสานมิตร หอง 606 และที่องครักษ หอง 211
ที่ฝงประสานมิตร มีบริการคอมพิวเตอร notebook จํานวน 4 เครื่อง และเลเซอรพริ้น
เตอร 1 เครื่องไวใหนิสิตใชงาน (จํานวนนิสิต 5 คน) นอกจากนี้ยังมีเครือขาย Wi-Fi 2 เครือขาย (HS-100
และ PT clinic) รองรับการใชงานพรอมๆกันได ถึง 20 เครื่อง สวนที่ มศว องครักษ จะมี Wi-Fi ทุกชั้น
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ทางคณะฯ มีหองทําวิจัยที่ไมใชหองเรียน อยูที่หอง 229 234 320 รวมถึงอุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย ซึ่งไดจัดทําเปนประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผูรับผิดชอบ
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชสําหรับการวิจัย (Ph.D.PT_58_6.1_4)
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
เนื่องจากในปการศึกษานี้มีนิสิตปริญญาเอก 1 คน และไดยายหลักสูตรจากปริญญาเอกไปเปน
ปริญญาโท ดังนั้นจึงไมมีผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตป.เอก แตไดประเมินนิสิตรายนี้ใน
ผลการประเมินของนิสิตป.โท
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
Ph.D.PT_58_6.1_1
Ph.D.PT_58_6.1_2
Ph.D.PT_58_6.1_3
Ph.D.PT_58_6.1_4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
4/2558 และรายงานการประชุมคณะสหเวชศาสตรครัง้ ที่ 5/2557
และครั้งที่ 18/2557
รายงานการประชุมคณะสหเวชศาสตรครั้งที่ 26/2558
อีเมลลและเอกสารจากหองสมุด
ประกาศคณะสหเวชศาสตร เรือ่ ง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากงบประมาณเงินรายไดปง บประมาณ 2559
ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผูร ับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชสําหรับ
การวิจัย
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หมวดที่ 5
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผาน
แผนดําเนินการ
กระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามแผนปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหทัน
ใชในป 2560

กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ
กันยายน 2559

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ
ไดรางมคอ.2 ฉบับปรับปรุงป 2559
โดยกําหนดวันวิพากษหลักสูตรใน
วันที่ 14 กันยายน 2559

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
มีการปรับหมวดหมูของวิชาที่อยูในรายวิชาแกนและรายวิชาเลือก และมีการปรับวัตถุประสงคการ
เรียนรูใหสอดคลองกับมคอ.1ของสภาวิชาชีพ
2. ขอเสนอในการเปลี่ ยนแปลงรายวิช า (การเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม หรือลดเนื้อ หาในรายวิช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
- ไมมี แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบั ผิดชอบ
วันที่คาดวาจะ
แผนปฏิบัติการ
สิ้นสุดแผน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมรวมทั้งสงเสริมการ
ใชภ าษาอัง กฤษในรายวิช า เพื่อใหนิสิ ตมีโ อกาสได
ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหดีมากขึ้น
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หมวดที่ 6
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป ระเมิน
1. ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน
โดยสรุป ผูประเมินภายนอก(อยูในระหวางการดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําการ
ประเมิน)
2. ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ไมมี 3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
- ไมมี -

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ
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
4.44
2.67
3.33
3.50
4.00

ดีมาก
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

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

3.37

ดี

(12 ตัวบงชี)้
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องคประกอบ
ที่

คะแนน จํานวน
ผาน ตัวบงชี้

1

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
คะแน
นเฉลี่ย
ผานการประเมิน

ผลการประเมิน

-

-

4.44

4.44

ระดับคุณภาพดีมาก

3

2.67

-

-

2.67

3

3.33

-

-

3.33

ระดับคุณภาพปาน
กลาง
ระดับคุณภาพดี

4

3.00

3.67

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

1

-

4.00

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

จํานวนตัวบงชี้

12

7

4

1

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

-

3.00

3.75

4.44

3.37

ระดับคุณภาพดี

3
4
5
6

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2-6

1

2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

หมาย
เหตุ

หนา 78

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1
จุดเดน/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน
-ไมม-ี
หลักสูตรไดครบทุกขอ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
1. การทําวิจัยเพื่อปริญญานิพนธของนิสิตใหไดตาม 1. ดําเนินการติดตามความกาวหนาในการเรียนของนิสิต
กําหนดเวลาของแตละหลักสูตร เพื่อใหมผี ูสําเร็จ
อยางสม่ําเสมอ
การศึกษาในทุกปการศึกษา
2. เพิ่มมาตรการตรวจสอบปญหาอุปสรรคในการเรียน
และการทําวิจัยของนิสิต เพื่อรวมกันหาทางแกปญหา
องคประกอบที่ 2
จุดเดน/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.มี บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพในด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
-ไมม-ี
ความรูทักษะทางปญญาทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทําการสํารวจโดย
การแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาทักษะในการเขียน manuscript เปน 1. จัดกิจกรรมหรือสงเสริมใหเขาเรียนในรายวิชา เพื่อ
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะดานการเขียนภาษาอังกฤษ
2. เพิ่มมาตรการตรวจสอบปญหาอุปสรรคในการเรียน
และการทําวิจัยของนิสิต เพื่อรวมกันหาทางแกปญหา
องคประกอบที่ 3
จุดเดน/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีแผนการศึกษาในรายวิชาที่ใหนิสิตสามารถเขาไป 1. กระตุนใหนสิ ติ ไปนําเสนองานวิจัยทั้งในระดับชาติ
ขอคําปรึกษากับ อาจารยที่ปรึก ษาวิชาการที่มีความ และระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
เชี่ยวชาญในหัวของานวิจัยที่นิสิตสนใจไดตั้งแตเริ่มเขา
เรียน ทําใหนิสิตมีโอกาสเตรียมพรอมสําหรับการทํา
วิทยานิพนธที่เหมาะสมไดตั้งแตแรกเขา
2. หลั ก สู ต รได มี ก ารเป ด โอกาสให นิ สิ ต ได เ ข า ร ว ม
นํ า เสนองานวิ จั ย ในโครงการที่ มี ผู เ ชี่ ย วชาญจาก
ตางประเทศมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํ า วิ จั ย ทํ า ให นิ สิ ต ได พั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษและมุมมองการวิจัยในระดับสากล
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
1. ควรกระตุนใหนสิ ิตมีการสําเร็จการศึกษาไดตรง
1. ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนิสิตที่นิสิต
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ตามแผนการศึกษา

เปนผูรับผิดชอบโครงการและนิสิตในชั้นปตาง ๆ ไดรวม
เปนผูดําเนินการ ซึ่งนาจะเปนโอกาสใหพัฒนาศักยภาพ
ที่นิสิตมีอยู ฝกการเปนผูนํา ผูตาม การบริหารจัดการ
โครงการ และทักษะความสัมพันธระหว างกันภายใน
หลักสูตร
ไมสัมพันธกับจุดที่ควรพัฒนา นาจะเปน
ปรั บ รู ป แบบการปรึ ก ษาระหว า งนิ สิ ต กั บ อาจารย ที่
ปรึกษาใหพบกันบอยขึ้นเพื่อพัฒนา proposal ใหเสร็จ
เร็วขึ้น

องคประกอบที่ 4
จุดเดน/จุดแข็ง
1. มีร ะบบการรับ อาจารยใ หม สว นกลางของคณะ
รวมกับ สาขาวิชาและหลัก สูตรที่ทําใหไดอาจารยที่มี
ศักยภาพพรอมตรงกับความตองการและสามารถสอน
ไดทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. มีการสงเสริมเตรียมพรอมศักยภาพคณาจารยของ
สาขาใหส อดคลองกับ คุณสมบัติตามเกณฑก ารเปน
อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได
3. มีการปรับระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
โดยจัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ตี พิ ม พ ย อ นหลั ง 5 ป ของคณาจารย ทุ ก ท า นใน
สาขาวิชาเพื่อสะดวกในการใชประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารยที่จะแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานวิชาการเผยแพรระดับนานาชาติและ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยของหลักสูตรยังมี
นอย
2. ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงของอาจารยประจํา
หลักสูตรในรอบ 5 ปที่ผานมายังมีนอย

แนวทางเสริม
-ไมม-ี

ขอเสนอแนะ
1. สง เสริม การสรางสรรคและตีพิม พเ ผยแพรผ ลงาน
วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ แ ละการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เชน การปรับเกณฑการสนับสนุน
ทุนวิจัย การจัดสรรทุนรางวัลตีพิมพ การปรับสัดสวน
ภาระงานสําหรับอาจารยที่เนนดานวิจัย

องคประกอบที่ 5
จุดเดน/จุดแข็ง
1. มีระบบการออกแบบหลักสูตร การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง การ
ประเมินผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน
และยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดําเนินการตอเนื่องมาจน
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แนวทางเสริม
-ไมม-ี

หนา 80

ครบรอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ทางหลั ก สู ต รได
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลัก สูตร
จาก Stakeholder และนํ า มาใช ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและเปนแนวปฏิบัติที่ดีตอไป
จุดเดน/จุดแข็ง
1. มี ขอตกลงความรวมมือกับ สถาบันการศึก ษาใน
ประเทศแถบอาเซี ย นเป น โอกาสในการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒ นาศัก ยภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตรอาจารยผูสอน และนิสิตใหมีความเปน
สากลและสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน

จุดที่ควรพัฒนา
-ไมม-ี

แนวทางเสริม
สง เสริม และสนับ สนุนใหเ กิด การจั ดกิจ กรรมร วมกั บ
สถาบันการศึกษาที่ไดมีขอตกลงความรวมมือ ใหมีความ
ตอเนื่อง เชน
1. การแลกเปลี่ยนคณาจารย และนิสิตระหวางสถาบัน
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพด า น
วิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
2.พัฒนาความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสูห ลักสูตรนานาชาติในอนาคต
ขอเสนอแนะ
-ไมม-ี

องคประกอบที่ 6
จุดเดน/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนคอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค และ
-ไมม-ี
เครื่องพิมพ (printer) ใหแกนิสิต
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
-ไมม-ี
1. ควรเพิ่ม ฐานข อมูล และวารสารวิชาการทางดา น
วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อการสืบคนใหมากขึ้น

แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล
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ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ()
 ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตรนีเ้ พียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอื่นๆ อีก
 ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.. กายภาพบําบัด และ หลักสูตร ปร.ด.
กายภาพบําบัด ซึ่งเปนหลักสูตรในสาขาเดียวกัน
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 1 : _________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 2 : _________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 3 : _________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 4 : _________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5 : _________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
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สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียน จํานวนนิสิตทีส่ อบผานแตละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน
การกระจายของระดับคะแนน
จํานวน
จํานวน
ภาค/
นิสิตที่
รายวิชา
นิสิตที่
ปการศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I S U W ลงทะเบีย สอบผาน
นเรียน
กบ 702

1/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

กบ 705

1/2558

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
- ไมมี –
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
- ไมมี –
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รายวิชามีการสอนครบถวน

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อ
รายวิชา

กบ 705

การ
ดําเนินการ

ประเมินโดย
แผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
นิสิต อืน่ ๆ

มี

*

- ปรั บ ระยะเวลาในการเตรี ยมตั วก อนนํา เสนอ case
present และ EBP ครั้งที่ 1ใหมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1 สัปดาห 



- เพิ่มการใหความรูกับอาจารยพิเศษทางคลินิกในหัวขอ EBP

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การประเมินคุณภาพการสอนอยูในเกณฑดีมาก นิสิตมีความพึงพอใจ4.75จาก 5 คะแนน
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
คุณธรรมจริยธรรม
มีการสอดแทรกและการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ในแตละ
รายวิชาตามที่กําหนดในความ
รับผิดชอบของรายวิชา
ความรู

มีการจัดการเรียนการสอนให
ครอบคลุมตามมาตรฐานดาน
ความรู ในแตละรายวิชาตามที่
กําหนดในความรับผิดชอบของ
รายวิชา
ทักษะทางปญญา
มีการจัดการเรียนการสอนให
ครอบคลุมตามมาตรฐานดาน
ความรู ในแตละรายวิชาตามที่
กําหนดในความรับผิดชอบของ
รายวิชา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล มีการจัดการเรียนการสอนให
และความรับผิดชอบ
ครอบคลุมตามมาตรฐานดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
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แนวทางแกไขปรับปรุง
-

-

-

-
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ไม
มี

มาตรฐานผลการเรียนรู

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
ความรับผิดชอบ ในแตละ
รายวิชาตามที่กําหนดในความ
รับผิดชอบของรายวิชา

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีการจัดการเรียนการสอนให
การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี ครอบคลุมตามมาตรฐานดาน
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแตละรายวิชา
ตามที่กําหนดในความรับผิดชอบ
ของรายวิชา
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
มีการจัดการเรียนการสอนให
ครอบคลุมตามมาตรฐานดาน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพใน
แตละรายวิชาตามที่กําหนดใน
ความรับผิดชอบของรายวิชา

แนวทางแกไขปรับปรุง

-

-

ภาคผนวก 2
Common DataSet
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1
คน
2
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต
4.44
คะแนน
4
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
100
รอยละ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
5
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คน
6
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
คน
7
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ
8
คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสติ และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
9
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
ชิ้น
กลุมที่ 2 (0.60)
16
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
ชิ้น
กลุมที่ 1 (0.80)
18
จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานขอมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท)
21
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
22
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23
24
25
26

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
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27
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
28
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต
ชิ้น
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)
34
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่
ชิ้น
เปนที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)
ชิ้น
36
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก)
39
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
40
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
43
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
44
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
45
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
5
คน
47
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
5
คน
48
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
รอยละ
49
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน 5
คะแนน
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
50
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
5
คน
51
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
100
รอยละ
52
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนน 5
คะแนน
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เต็ม 5 คะแนน

53
54
55
56
57
58
61
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)
จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
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ทะเบียน (1.00)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
ชิ้น
จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
ชิ้น
จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
ชิ้น
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
ชิ้น
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิน้
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
1.80
น้ําหนัก
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง 9
ชิ้น
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
5
คน
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร
1.8
ชิ้น/คน
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