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บทสรปุผู้บริหาร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.49 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5) และมีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.58 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.38 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.49 ด ี  
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ค าน า 
 

ภาควิชาเคมีมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและงานวิจัย มีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทาง จึงได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ปร.ด. เคมีประยุกต์) โดยให้สอดคล้องกับร่างกรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) ซึ่งได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2555 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้ร่วมกันประชาพิจารณ์  พิจารณา
จุดอ่อน  จุดแข็ง  และแนวทางแก้ไข  และร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา  
2558 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ขอขอบคุณภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการประชา
พิจารณ์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  และมีส่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2557 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชื่อย่อ ปร.ด. เคมีประยุกต์ 
ชื่อภาษาอังกฤษDoctor of Philosophy (Applied Chemistry) 

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 960224801 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 

การประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี 
2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผูน าและสามารถวิจัยทางเคมีเพ่ือพัฒนา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรคและยั่งยืน 
3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณทางเคมีใน ดานการเรียน

การสอนและการวิจัย 
4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.   มีองค์ความรู้ทางเคมีอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง และมีการคิดวิเคราะห์เพ่ือน าไปพัฒนาและ

ออกแบบการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
3. มีภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี สามารถวางแผน วิเคราะห์ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา

ได้ด้วยตนเอง  
4. สามารถคัดกรอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ น าเสนอท้ังในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
 
 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. นางอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 1. นางอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร  
2. นางสาวนวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 2. นางสิริธร สโมสร  
3. นายธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ 3. นายธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์  
4. นางพรพิมล ม่วงไทย 4. นางพรพิมล ม่วงไทย  
5. นายประเสริฐ พัฒนาประทีป 5. นางสาวพนารัตน์ อรุณรัติยากร  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 *นางอภิญญา ชัยวิสุทธางกูร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Chemistry) 
2 *นางสิริธร สโมสร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Chemistry) 
3 *นายธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Chemistry) 
4 นางพรพิมล ม่วงไทย รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
5 นางสาวพนารัตน์ อรุณรัติยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biomolecular Science) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 58) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

เคมีประยุกต์ 0 คน 2 คน 2 คน 2 คน 0 คน 6 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5  คน ดังนี้ 

1. *รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

2. *รศ.ดร.สิริธร สโมสร 

3. *ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ 
4. รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย 

     5.   ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 
หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

Ph.D.Chem_57_1.1_1 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกตม์ีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน 

2. ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คนและ 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

Ph.D.Chem_57_1.1_2 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีประยุกตม์ีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 

2. ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 
3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

Ph.D.Chem_57_1.1_2 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
2. อาจารย์ผู้ สอนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
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การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
4. อาจารย์ทุกคนมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักทุกคนมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักทุกคนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3 .  อา จ าร ย์ ที่ ป รึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ หลั กทุ ก คนมี
ประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
ของนิสิต และมีงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

Ph.D.Chem_57_1.1_3 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3 .  อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ กษ าปริ ญ ญานิ พนธ์ ร่ ว มทุ ก คน มี
ประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
ของนิสิต และมีงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

Ph.D.Chem_57_1.1_4 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ 

1. อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
2. อาจารย์ผู้ สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3. อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีความรู้งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

Ph.D.Chem_57_1.1_4 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส า เร็ จ
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน
ที่ผ่านมาของหลักสูตร ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ทุกคน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร KKU 
Science Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI  

Ph.D..Chem_57_1.1_5 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน
5 คนโดยใน 5 ปีย้อนหลังมีรายนามดังนี้ 

ชื่อ – สกุล รหัสนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปริญญานิพนธห์ลัก 

นายธงชัย ข าม ี 5111991302 รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ 
น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 54199120003 รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ 
น.ส.อุมาลี นามดวง 54199120004 รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ 
น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 55199120076 ดร.สุจิตรา ศรีสังข์   

Ph.D.Chem_57_1.1_3 
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10. อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษา 2557 มี
ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  
จ านวน 47 เรื่อง ดังนี้ 
1. รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ  จ านวน 21 ชิ้นและผลงาน 
อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง และค าขออนุสิทธิบัตรจ านวน  1 เรื่อง 
2. รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย  จ านวน 15 ชิ้น และค าขอ 
อนุสิทธิบัตรจ านวน  1 เรื่อง 
3. รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร  จ านวน 5 ชิ้น 
4. ดร.สุจิตรา ศรีสังข์  จ านวน 6 ชิ้น 

Ph.D.Chem_57_1.1_6 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2548 และปรับหลักสูตรในปี
การศึกษา 2555 เพ่ือเข้ากรอบ TQF โดยเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งตอนนี้อยู่ในระหว่าง
การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงครบรอบ 5 ปี เพ่ือเริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2560 ต่อไป  

Ph.D.Chem_57_1.1_1 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการประชุมจ านวน 4 ครั้งในปีการศึกษา 2557 เพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่
ได้ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มี
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 
1/2557 จ านวน 5 วิชา (CH 674, CH 760, CH 762, CH 
764, CH 773) และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 1 วิชา 
(CH 763) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 
ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 5 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน 1 วิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มี
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 2557 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
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เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ. 3 จ านวน 5 รายวิชา (ร้อยละ100
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557) และจ านวน 
1 รายวิชา (ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 2/2557)  
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มี
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานในมคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 
2557 ไม่มีอาจารย์ใหม่ที่สอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพร้อยละ100 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์เท่ากับ 
4.66 

 
 
 
 
Ph.D.Chem_57_1.1_10 
 
 
 
 
 
 
 
Ph.D.Chem_57_1.1_12 
 
 
Ph.D.Chem_57_1.1_13 
 
 
Ph.D.Chem_57_1.1_14 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ผ่าน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
Ph.D.Chem_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Chem_57_1.1_3 คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
Ph.D.Chem_57_1.1_4 คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
Ph.D.Chem_57_1.1_5 ผลงานตีพิมพ์ของนายธงชัย ข ามี 
Ph.D.Chem_57_1.1_6 ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ในปีการศึกษา 2557  
Ph.D.Chem_57_1.1_7 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_8 มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
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Ph.D.Chem_57_1.1_9 มคอ. 5 รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_10 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_11 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557

และ ภาคการศึกษา 2/2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_12 รายชื่ออาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยุกต์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
Ph.D.Chem_57_1.1_13 รายชื่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
Ph.D.Chem_57_1.1_14 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.16 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.58 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 4.16 เท่ากับ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
 คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้มีแบบส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ (5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต จากการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 คน และได้ท างานในต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับแบบส ารวจ
กลับมาจ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
(Ph.D.Chem_57_2.1_1) 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
4.16 1 4.16 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%202%20บัณฑิต/2.1/Ph.D.Chem_57_2.1_1%20ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 14 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.16 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.20 

  (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.20 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.00 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.20 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 4.20 

 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 100 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_2.1_1 แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 
2556 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

                              จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

80 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ ไม่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน       
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2556 ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวม 1 ชิ้น (Ph.D.Chem_57_2.2_1) 

โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส า เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเท่ากับร้อยละ 80  

 
 

X 100 

X  5 

file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%202%20บัณฑิต/2.1/Ph.D.Chem_57_2.1_1%20ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 16 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (คน) 1  
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน) 1 0.80 

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.80 
 

ล าดับ
ที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_2.2_1 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
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องคป์ระกอบที ่3  นสิิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน  

การรับนิสิต 
1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

เคมีประยุกต์ เปิดรับนิสิตจ านวน 5 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) (Ph.D.Chem_57_3.1_1) 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร 

โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ มี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยท าปริญญานิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

รายวิชา 
แบบที่ 2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยท าปริญญานิพนธ์และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ทั้ง 2 แบบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจะมีทั้งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาตรีในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบ
การประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์
คะแนนการสอบผ่าน (Ph.D.Chem_57_3.1_2) 

5. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 
6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ

และผลการสอบข้อเขียน โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง (Ph.D.Chem_57_3.1_3) 

7. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

8. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัว
ตามวันเวลาที่ก าหนด  โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติม
ในรอบท่ี 2 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวน
ผู้สมัคร จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 
1) 

ในปีการศึกษา 2557 มีผู้สมัครสอบคัดเลือกจ านวน 1 คน และผ่านการสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ แต่ไม่มารายงานตัว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงได้มีการประชุมกันเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข และมีข้อสรุปให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิม
มากขึ้น 
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ดังนั้นในการเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบถึงทุนวิจัย หัวข้อ
วิจัย ฯลฯ  มากขึ้น และได้มีการประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันที่ 3-5 พ.ย. 57 (Ph.D.Chem_57_3.1_4) จึงท าให้ในปีการศึกษา 2558 
(รอบที่ 1) มีผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 2 คน แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพียง 1 คน 
(Ph.D.Chem_57_3.1_5) และในรอบที่ 2 มีผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อีกจ านวน 2 คน 
นอกจากนี้ยังได้หารือแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับภาควิชาโดยจะท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตในกรุงเทพฯ เพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตตรงตามแผนการรับนิสิต 
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แผนผังท่ี 1 สรุประบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ ในระยะเวลา 1 ปี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบ
เฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์
คะแนนการสอบผา่น 

สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาเฉพาะสาขา 

ส่งผลการสอบสัมภาษณ์
กลับไปยังบัณฑิตวิทยาลยั 

สอบสัมภาษณว์ิชาการผู้ผ่านการสอบขอ้เขียนวิชา
ภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม
เพื่อหาข้อสรุปเกีย่วกับเกณฑ์ใน
การสอบสัมภาษณ ์

ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการรับนสิิต ได้แก่ จ านวน
ผู้สมัคร และจ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไก
การรับนิสิต 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตต่อที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพือ่น าข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุม
ภาควิชาเคมีต่อไป 

ก าหนดเป้าหมายจ านวนในแต่ละปีการศึกษาตามแผนการรับนิสิตใน
มคอ. 2 ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์การรับนิสิต
ที่เหมาะสมกับหลกัสูตร โดยอ้างอิงจากข้อบังคับของมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ 
มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ประธานหลกัสูตรแจ้งข้อสรุปการประชมุต่อบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อ
ประกาศรับสมัคร คัดกรอง รับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในปฏิทิน
ปีการศึกษา 2557 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อ
ชี้แจง ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ  และเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนด
ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 

3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า เพ่ือเข้าเรียนเสริมใน
รายวิชานั้น  และในกรณีที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องเรียน
ภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

4. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการก าหนดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก โดยก าหนดให้นิสิตใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีประธาน
บริหารหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับภาควิชาเพ่ือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา แผนการ
ศึกษา จ านวนหน่วยกิต วิชาเลือก และรายละเอียดอ่ืนๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้ทราบ
ก่อนการเข้าศึกษา  ตลอดจนเงื่อนไขในการจบการศึกษา พร้อมทั้งมีการเสนอแนะหัวข้อหรือแนวทางท า
ปริญญานิพนธ์ หากนิสิตมีความสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน
ท่านใด  นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ท่านนั้นได้ทันที  ทั้งนี้เพ่ือการวางแผนการพัฒนาตนเองเพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเลือกและเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต   

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_3.1_1 มคอ 2 แผนการรับนิสิต 
Ph.D.Chem_57_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2557 วาระเรื่องการพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์คะแนน
การสอบผ่าน 

Ph.D.Chem_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
Ph.D.Chem_57_3.1_4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันที่ 3-5 พ.ย. 57 
Ph.D.Chem_57_3.1_5 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
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แผนผังท่ี 2 สรุประบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นิสิตเข้าท าการสอบวัดผลทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ผ่านแบบมีเง่ือนไข 

เข้ารับค าแนะน า และเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพือ่
ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะด้านที่จ าเป็นส าหรับระดับปริญญาเอกให้
สอดคล้องกับสาขา 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาที่จ าเป็น 

ขาดรายวิชาพื้นฐานทีจ่ าเป็น 
หรือ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นครบ
ทุกวิชา ด้วยผลการเรียนในระดับด ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาใบรับรองผล
การเรียนระดับปริญญาตรี/โทของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 -  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการท าปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 2. เมื่อนิสิตได้ศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนครบถ้วนแล้ว  นิสิตต้องเข้ารับการทดสอบ การสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในการนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมถึงรายวิชาที่
นิสิตต้องเข้ารับการสอบตามผลการประชุมซึ่งผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับนิสิตจะร่วมกันออกข้อสอบวัด
คุณสมบัติดังกล่าว จากนั้นจะด าเนินการขอแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ โดยมีเกณฑ์การสอบ
ผ่านการวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 นิสิตจึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าปริญญานิพนธ์  
 3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และด าเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค 
รินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 2 คน 
 5. ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา นิสิตต้องรายงานผลการด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นระยะกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์มของบัณฑิต
วิทยาลัย (บว.420) ทุกภาคการศึกษา 
 6. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 
 8. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 
(ดังแสดงในแผนผังที่ 3) 
 

 ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตขอสอบวัดคุณสมบัติ และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 
จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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นิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ รศ.ดร.สิริธร สโมสร 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง รศ.ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 
(Ph.D.Chem_57_3.2_1) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมนิสิตโดยการน าเสนอกับอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของงานที่น าเสนอ  
ก่อนท าการสอบเสนอเค้าโครงกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการแต่งตั้ง พบว่านิสิต
ทั้งสามคนข้างต้นได้ขอสอบเพ่ือน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2557 และผ่านการสอบ
ทั้งหมด (Ph.D.chem_57_3.2_2) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/รว่ม จะต้องก าหนด กวดขัน ในการด าเนินการวิจัยให้
ได้ผลการทดลองที่มีคุณภาพและสามารถได้รับการตีพิมพ์ ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตที่ขอสอบปาก
เปล่าแต่มีนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 คือ นายธงชัย ข ามี ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสาร KKU. Sci. J. ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 (Ph.D.Chem_57_3.2_3) 
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แผนผังท่ี 3 สรุประบบการดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และการป้องกันบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

คัดกรองคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธห์ลักและรว่ม(ถ้ามี) 
 

ชี้แจงข้อก าหนดและระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 

ก ากับดแูลภาระงานของอาจารย์ที่ปรกึษา 
 

จัดท าระบบรับขอ้ร้องเรียนของนิสิต  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 
การให้ค าปรึกษาปริญญานพินธ์ของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
 

ติดตามการด าเนินการ และวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

นิสิตสอบปากเปล่า 

เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาอยา่ง
น้อย 2 คร้ัง / สัปดาห ์

การรายงานความกา้วหนา้ 
(บว.420) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย) 
ทุกภาคการศึกษา 

นิสิตที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญา
นิพนธ์ให้เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการท าปริญญานิพนธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอเค้าโครงต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
 

เสนอชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ ์
 

ก าหนดหวัข้อปริญญานิพนธ์ 
 

ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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-  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมี
มีการจัดสรรงบประมาณและมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี (Ph.D.Chem_57_3.2_4) มีการจัดกิจกรรมนิสิตเน้นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการที่ชัดเจน ซึ่งมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตมีส่วนร่วมทั้งในการจัดโครงการและ/หรือการเข้าร่วมงานหรือโครงการนั้นๆ และมีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณา ก่อนน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในปีถัดไป 
(Ph.D.Chem_57_3.2_5) ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ  คือ 1. โครงการไหว้ครู 2. โครงการความปลอดภัยในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมี และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ
เกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม   จ านวน 1 โครงการ 
2. กิจกรรมด้านความรู้     จ านวน 2 โครงการ  
3. กจิกรรมด้านทักษะทางปัญญา   จ านวน 2 โครงการ 

 อีกท้ังในระดับคณะมีโครงการพัฒนานิสิต เช่น โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ ที่นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ ได้เข้าร่วมโครงการที่ จ.สระแก้ว เพ่ือบูรณาการความรู้ ทักษะ ในการเรียนรู้จากหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กับการบริการวิชาการกับชุมชน 

  นอกจากนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมพิจารณาทักษะการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อนิสิตในการท างานวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นตรงกันในเรื่องความจ าเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ เน้นการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับ ระเบียบวิจัย และ เทคโนโลยีทางการวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จึงมีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วใน
ทศวรรษนี้ เช่น วิชา CH 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี CH 678 เคาโครงงานวิจัยใหมทางเคมี 
และ CH 674 การประยุกตเคมีในนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเคมีประยุกต์ ซึ่งจะส่งเสริม
ให้นิสิตมีความรู้ลุ่มลึกในกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และน าไปสู่การมีทักษะการวิจัยที่ดียิ่งขึ้นอัน
อาจน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม (Ph.D.Chem_57_3.2_6) 
  2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) : อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยให้กับนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เคมีประยุกต์ โดยหลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่ทักษะดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้
เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 
1 ครั้งก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักวิจัยใหม่ๆ 
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ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัยในอนาคตได้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยัง
เปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอก
สถาบันของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด รวมทั้งฝึกทักษะทางความคิดและแก้ปัญหาเมื่อ
ได้รับค าถามในแง่มุมต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ จ านวน  5 คน
ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อนิสิต งานประชุม 
1 น.ส.อุมาลี นามดวง 

(54199120004) 
การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งท่ี 12 วันที่ 
19-21 พ.ย 2557 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 

2 น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
(54199120003) 

28th Annual Organic Chemistry Day, University 
of Missouri-Columbia (11 เมษายน 2558) 

3 น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 
(55199120076) 

NanoThailand 2014 (26-28 พ.ย.57) 

4 น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ 
(55299120001) 

- การประชุมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(11-12 มิ.ย.58) 
- 7th International Conference on Green and 
Sustainable Chemistry (GSC-7) (5-8 ก.ค.58) 

5 น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 
(56299120004) 

7th International Conference on Green and 
Sustainable Chemistry (GSC-7) (5-8 ก.ค.58) 

(Ph.D.Chem_57_3.2_7) 
  3) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
: หลักสูตรได้มีรายวิชาสัมมนา (CH 761-764) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ในรายวิชาเหล่านี้นิสิตจะต้องค้นคว้า
ข้อมูลทางด้านงานวิจัยต่าง ๆ จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ผลที่ได้ออกมาด้วย
ความคิดของตนเองก่อนน า เสนอในรูปแบบการให้สัมมนา และน า เสนอในรูป powerpoint 
(Ph.D.Chem_57_3.2_8) 
  4) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) : ได้ส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะ
ในข้อนี้ผ่านการท าวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ์ โดยนิสิตมีโอกาสไปท างานวิจัยบางส่วนที่คณะ / 
มหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เช่น การไปท างานวิจัยระยะสั้นๆ ของ 
น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย (ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)) ที่  University of Missouri-
St. Louis, USA (Ph.D.Chem_57_3.2_9) โดยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งก าหนด
ระยะเวลาส่งผลงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้นิสิตได้เรียนรู้การปรับตัวในสถานที่และระบบ
การท างานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อ่ืน การ
ท างานกับเพื่อนชาวต่างชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้รู้จักการตัดสินใจในด้านชีวิตและการงานด้วยตนเอง 
  5) ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริการ
วิชาการ (โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว อย่างยั่งยืน) จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์  และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการของเสียของภาควิชาเคมี 
(Ph.D.Chem_57_3.2_10) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_3.2_1 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ของ  

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_3.2_2 ผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ 
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_3.2_3 ผลงานตีพิมพ์ของ นายธงชัย ข ามี 
Ph.D.Chem_57_3.2_4 แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
Ph.D.Chem_57_3.2_5 แบบประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ภาควิชาเคม ี
Ph.D.Chem_57_3.2_6 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_3.2_7 หลักฐานการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 
4. น.ส.สุดารัตน็ เย็นใจ 
5. น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 

Ph.D.Chem_57_3.2_8 มคอ.3 วิชาสัมมนา CH 762, 763, 764 ในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_3.2_9 หลักฐานการไปท างานวิจัยของ น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
Ph.D.Chem_57_3.2_10 โครงการบริการวิชาการ (โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสระแก้ว อย่างยั่งยืน) และ โครงการจัดการของเสีย ของภาควิชาเคมี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละ
การคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 
ปี 2554 2 2 2 2 2 100 
ปี 2555  2 - 2 2 2 100 
ปี 2556 2 - - 2 2 100 
ปี 2557 0 - - - - - 

เอกสารอ้างอิง :  Ph.D.Chem_57_3.3_1 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา   

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน) ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษา 2554 2555 2556 2557 

2552 - 0 - - - 0 
2553 - - 0 - - 0 
2554 2 - - 0 - 0 
2555 2 - - - 0 0 

 

 - อัตราการคงอยู่ของนิสิต เท่ากับ ร้อยละ 100 

 - ความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร ผ่านระบบ e-survey (Ph.D.Chem_57_3.3_2) และมีการประเมินความพึงพอใจทั้ง
ด้านการจัดการเรียนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (ปค.003 
และ ปค.004) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (Ph.D.Chem_57_3.3_3) 
ดังนี้ 

แบบประเมิน 
ผลการประเมิน 

2555 2556 2557 
ปค 003 4.30 4.58 - 
ปค 004 4.05 4.53 - 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนส าหรับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 

อธิบายวิธีจัดการข้อร้องเรียนและผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
แนววิธีการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป 
1.ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต
ได้แก่  - ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
         - ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
         - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         - กล่องรับข้อความร้องเรียนของภาควิชา 
เคมี อยู่ที่หน้าห้องส านักงานภาควิชาเคมี ชั้น 2 
ตึก 15 และชั้น 6 ตึก 19 
        - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต (e-survey) 
        - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต  
2.  เมื่อมีเรื่องร้องเรียนประธานหลักสูตร จะน า
เรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข  
    -  โดยถ้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร
หลักสูตร ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อแจ้งปัญหาร้องเรียน 
   -   แต่กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องระดับ
ภาควิชาและคณะ ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ด าเนินการมอบหมายให้ประธานบริหารหลักสูตร
น าข้อร้องเรียนดังกล่าว ด าเนินการต่อไปโดย
น าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ 
ระดับคณะต่อไป 
3. เมื่อมีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนแล้ว ทาง
หลักสูตรจะด าเนินการต่อไปเพ่ือรับฟังความพึง
พอใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน โดยอาจติดตาม
สอบถามความคิดเห็นทั่วไปจากนิสิตปัจจุบัน 

 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่
มีต่อหลักสูตร (Ph.D.Chem_57_3.3_4) มีนิสิตท าแบบประเมินจ านวน 11 คน ได้ผลการประเมินเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 จากคะแนนเต็ม 5 พบว่ามรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
- ปัญหาเวลาไฟดับ ไม่มีไฟส ารอง หรือที่ห้อง
เครื่องมือที่ชั้น 9 ตึก 19 ท าให้ต้องเสียเวลาในการ
ท าการทดลองใหม่ ส่งผลให้การทดลองผิดพลาด 
และอาจท าให้เครื่องมือเสียหายได้  

ภาควิชาได้มีการจัด เครื่ องส ารองไฟส าหรับ
เครื่องมือ แต่อาจจะส ารองได้ในระยะเวลาไม่นาน 
จึ ง รั บ ข้ อ เ สนอแนะนี้ ป ร ะส าน งานกั บคณะ
ด าเนินงานต่อไป  

- เครื่องมือต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนิสิต 
เช่น UV, HPLC, GC, AAS  

ภาควิชาได้จัดเครื่อง UV และ GC เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน ส่วนเครื่อง HPLC และ AAS มีการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน  

- สื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องฉายสไลด์มีปัญหา บางครั้งก็ไม่มีคนมาดูแล 

ภาควิชาได้มีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ นประจ าทุ กปี  เช่ น  เครื่ อ ง
โปรเจคเตอร์ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอย
ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- ห้องน้ าช ารุด ภาควิชาได้ประสานงานแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 
- เครื่องปรับอากาศช ารุดเล็กน้อย ในบางห้อง ภาควิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณเ พ่ือซื้ อ

เครื่องปรับอากาศ 
- รายวิชาเลือกที่เปิดมีน้อยเกินไป และไม่มีความ
หลากหลาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าข้อเสนอนี้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 

1.การขาดแคลนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท าให้ไม่มีแรงจูงใจของนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หรือ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
ประยุกต์  

2. การแข่งขันที่สูงขึ้นของสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 

3. ลักษณะของงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนต่างกัน จึงท าให้ระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนต่างกัน
ส่งผลให้นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด 

 4. การขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่องานวิจัยของนิสิต ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานเมื่อเกิดการล่าช้าของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจท าให้นิสิตเกิดความ
ท้อถอย และเบื่อหน่ายต่อการด าเนินงานวิจัยต่อไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_3.3_1 จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554-

2557) 
Ph.D.Chem_57_3.3_2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_3.3_3 ประเมินความพึงพอใจทั้งด้านการจัดการเรียนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (ปค.003 และ ปค.004) 
ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2557) 

Ph.D.Chem_57_3.3_4 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.15 คะแนน ดี 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

1.6 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.38 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน  

   - ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ภาควิชามีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยและอาศัยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประกอบการ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา  ซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและ
มหาวิทยาลัยตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณา
สาขาที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

อาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คน หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืน 

ๆ ตามภารกิจของทางสาขา  นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
ที่ได้จัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์
ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งาน
ด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้ านอ่ืนๆ  โดย
กรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

8. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 4) 

ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือเปิดรับ
อาจารย์ใหม่ จ านวน 2 อัตรา ในสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ ในการประชุมภาควิชาครั้งที่ 3/2557 
และ 5/2557 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยมีอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วม
เป็นกรรมการ ซึ่งมีอาจารย์ใหม่เข้าบรรจุจ านวน 2 คน คือ อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม (สาขาเคมีวิเคราะห์) 
และ อาจารย์ณัฐพล อภิรติกุล (สาขาเคมีอินทรีย์) (Ph.D.Chem_57_4.1_1) และได้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอย
ให้ค าแนะน าในด้านการเรียนการสอนและด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจของทางสาขา  มีการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานตามภาระงานโดยกรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะไป
ยังรายบุคคล 

ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมประจ าภาควิชาเคมี ครั้งที ่
4/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (Ph.D.Chem_57_4.1_2) เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2554 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อาทิ เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยผลจากมติที่ประชุม
ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 4/2557 ได้เสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ 

1. รศ.ดร.สิริธร สโมสร 
2. ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัตยากร 

ทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนหน้านั้น คือ 
1. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป 
2. ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

 
หลังจากนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้ด าเนินการเสนอแบบ สมอ. 

08 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา /สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ (Ph.D.Chem_57_4.1_3) ก่อนส่งให้ส านักงานการอุดมศึกษาเห็นชอบต่อไป  
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แผนผังท่ี 4 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพื่อน าเสนอบัณฑิตวิทยาลยั สภาวิชาการ 

สภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาต่อไป 

ประชุมในภาควิชาเพื่อพิจารณาคณุสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูรรายใหม ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  

อาจารย์พี่เลี้ยงดูแล
และให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ใหม่ปฏิบัติงานสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

อาจารย์ใหมเ่ข้ารับการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จากทาง
มหาวิทยาลยั  

ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

สัมภาษณผ์ู้สมคัร และประกาศผล
การคัดเลือกตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั  

ภาควิชาวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์
ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ 

เมื่อได้อตัรา อาจารย์ประจ าหลักสตูรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพื่อพิจารณาสาขาขาดแคลน  

แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์
อาจารย์ใหม่ ประกอบด้วยอาจารย์ที่
ตรงสาขาท่ีรบัเข้า อย่างน้อย 1 คน 
หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของ

คณะวิทยาศาสตร ์
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนา

อาจารย์ โดยพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

2. ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ภาควิชามีการประชุม
วางแผนเพื่อหาอาจารย์ทดแทน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด 

3. หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการชี้แจง บทบาทหน้าที่ ภาระงาน
ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

4. ภาควิชามีการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามความ
เหมาะสม 

5. ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปีต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 5) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง 5 ท่าน ได้ร่วมกันประชุมวางแผนเพ่ือรับทราบและพิจารณาจ านวน
นิสิตใหม่ และนิสิตที่คงเหลือในหลักสูตร พร้อมทั้งการพิจารณาหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ควบคุมดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ
ควบคุมการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 พร้อมทั้งการก ากับดูแลการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ
นิสิต และการประชุมวิเคราะห์ผลและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Ph.D.Chem_57_4.1_4)  

และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ในแต่ละหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 (http://esurvey.swu.ac.th) เพ่ือจะน าผลการ
ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ในปี
การศึกษาถัดไป โดยมีผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับ
ดีมาก (Ph.D.Chem_57_4.1_5) และ ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดีมาก (Ph.D.Chem_57_4.1_6)   
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แผนผังที่ 5 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช้ีแจง บทบาทหน้าท่ี ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

ภาควิชามีการยกย่องอาจารย์ทีไ่ดร้ับ
รางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้นตามความเหมาะสม 

ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ภาควิชาประชุมวางแผนเพื่อหาอาจารย์
ทดแทน  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

วางแผนการบรหิารและพัฒนา
อาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 2. สรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
 3. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 4. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
 7. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยออกแบบติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 8. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา 
และติดประกาศเกียรติคุณ (ดังแสดงในแผนผังที่ 6) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ทั้ง 5 ท่าน สามารถขอเข้าร่วม
การอบรมทางวิชาการ น าเสนอ/เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ตามความต้องการ โดยภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีเงินทุนสนับสนุนในการ
พัฒนาอาจารย์ เป็นประจ าทุกปี (Ph.D.Chem_57_4.1_7) โดยในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ทั้ง 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาตนเอง/
น าเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง (Ph.D.Chem_57_4.1_8) 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม

เพ่ือพัฒนาตนเอง 
วัน เดือน ปี/สถานที่ 

1 รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 1.เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา  
“การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557” 
 
 
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการ
ของเสียของภาควิชาเคมี 

วันที่ 13  มกราคม 2558   
ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องเธีย
เตอร์ อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 
9-10 มิถุนายน 2558 
ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม

เพ่ือพัฒนาตนเอง 
วัน เดือน ปี/สถานที่ 

2 รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย 1. โครงการ 
Environmental 
Protection and Green 
Technology Workshop 
(EPGT2014) 
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 

9-17 พฤศจิกายน 2557 
National Tsing Hua 
University, Hsinchu, 
Taiwan 
 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 08.00 -16.30 น. ณ  
ห้อง15 – 325 อาคาร 15 
ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ 

3 รศ.ดร.สิริธร สโมสร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
ของภาควิชาเคมี 

9-10 มิถุนายน 2558 
ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 

4 ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง “The 
collection, Isolation and 
Taxonomy of 
Ascomycetous 
Invertebrate-Pathogenic 
Fungi” 

ระหว่างวันที่ 29 
กรกฎาคม  - 1 สิงหาคม 
2557 ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ 

5 ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ 1. โครงการอบรม เรื่อง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change management)  
 
 
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2557 ณ โรงแรมเอเรียม 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 
 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 08.00 -16.30 น. ณ  
ห้อง 15 – 325 อาคาร 15 
ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
 ภาควิชาเคมีได้มีการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยในปี
การศึกษา 2557 อาจารย์ในหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ รศ.ดร.สิริธร สโมสร ได้รับต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีอาจารย์ในหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิว่พรเจริญวงศ์ ได้ด าเนินการ
ยื่นขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 3/2557 และ 5/2557 วาระเรื่องการรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
Ph.D.Chem_57_4.1_2 รายงานการประชุมประจ าภาควิชาเคมี ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 

2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_3 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1

สิงหาคม 2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_5 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_4.1_6 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_4.1_7 เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์จากคณะ 

มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
Ph.D.Chem_57_4.1_8 หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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แผนผังที่ 6 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

รายงานภาควิชา 

ภาควิชาจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พัฒนาตนเองตามความต้องการ 

อาจารย์ประจ า 

ส ารวจความต้องการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

ภาควิชาจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพอาจารย ์

ประกาศเกยีรตคิุณ 
ผลการพัฒนาตนเอง ท่ีไดร้ับรางวลั 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 44 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.15 คุณภาพดี 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน 
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด      
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.6 คะแนน 

 4.15 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100   

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60ข้ึนไป 5 คะแนน 
(Ph.D.Chem_57_4.2.1_1) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
            จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ    
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80ขึ้นไป 5 คะแนน 
(Ph.D.Chem_57_4.2.2_1) 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 80 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
            จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน) 7 4.00 

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 1 0.20 

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 3 1.20 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2.00 

 -บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.00 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Oxidative Stress Total 
Phenolic Compound and 
Vitamin C Content in Varieties 
Color Vegetables.  

Pornpimol 
Muangthai, Rasita 
Wanwet and 
Wachiraphun 
Bovornchat 

TICEAS2014 
(0.4) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_1 
 

2 Biotransformation of  alpha-
mangostin by Colletotrichum 
sp. MT02and Phomopsis 
euphorbiae K12 

Panarat 
Arunrattiyakorn, 
Nuttika Suwannasai, 
ThammaratAree, 
Somdej 
Kanokmedhakul, 
HideyukiIto, 
HiroshiKanzaki 

Journal of Molecular Catalysis 
B: Enzymatic 102 (2014) 174–
179 

(1) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_2 
 

3 Study on the Occurrence of 
Hydroxymethylfurfuraldehyde 
from Caramellization in 
Model Systems 

Pornpimol 
Muangthai, 
Yonrawee 
Wiwatchankit, 
Mayuso Kuno 

Srinakharinwirot Science 
Journal 6 (2014) 59-76 

(0.6) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_3 
 

4 Plant growth-promoting traits 
of epiphytic and endophytic 
yeasts isolated from rice and 
sugar cane leaves in 
Thailand,  

Pumin Nutaratat , 
Nantana Srisaka, 
Panarat 
Arunrattiyakorn , 
Savitree Limtong 

Fungal Biology 118,684-693. 
 

(1) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_4 
 

file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%204%20อาจารย์ประจำหลักสูตร/4.2/Ph.D.Chem_57_4.2.3_1%20-Ph.D.Chem_57_4.2.3_7/Ph.D.Chem_57_4.2.3_1.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%204%20อาจารย์ประจำหลักสูตร/4.2/Ph.D.Chem_57_4.2.3_1%20-Ph.D.Chem_57_4.2.3_7/Ph.D.Chem_57_4.2.3_2.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%204%20อาจารย์ประจำหลักสูตร/4.2/Ph.D.Chem_57_4.2.3_1%20-Ph.D.Chem_57_4.2.3_7/Ph.D.Chem_57_4.2.3_3.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอบ%204%20อาจารย์ประจำหลักสูตร/4.2/Ph.D.Chem_57_4.2.3_1%20-Ph.D.Chem_57_4.2.3_7/Ph.D.Chem_57_4.2.3_4.pdf


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 50 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

5 Isolation and production by 
PHB producing bacterial from 
soil.  

Prangtong Joraleerut, 
Peechapack 
Somyoonsap, 
Siritron Samosorn, 
Kosum Chansiri, 
Thayat Sriyapai. 

The 26th Annual Meeting of 
the Thai Society for 
Biotechnology and 
International Conference. 26th-
29th November 2014 Mae Fah 
Luang University, Chiang Rai, 
Thailand       (0.4) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_5 
 

6 Detection of Browning 
Substance in Electrolyte 
Products by Reverse Phase 
High Performance Liquid 
Chromatography  

Pornpimol 
Muangthai, 
Yonrawee 
Wiwatchankit 

PACCON2014 
 

(0.4) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_6 
 

7 Binding of new pyrenyl probe 
with bovine serum albumin 
(BSA) and lysozyme 
bimolecular docking 

Suwicha Patnin, 
Mayuso Kuno, 
Apinya 
Chaivisuthangkura 

มศว วิจัย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 8, 26-27 พ.ย.
2557 

(0.2) 

Ph.D.Chem_57_4.2.3_7 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_1 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 1 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_2 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 2 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_3 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 3 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_4 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 4 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_5 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 5 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_6 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 6 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_7 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 7 
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ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ  
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 

 
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
 
ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง  4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามสูตร  

0.8 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 1.6 คะแนน 
 
  

จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ปี พ.ศ. 
2553 

(2010) 

ปี พ.ศ. 
2554 

(2011) 

ปี พ.ศ. 
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ. 
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ. 
2557 

(2014) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 5 5 5 5 
รวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

1 2 0 0 1 

จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

     

จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

1 2 0 0 1 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4/5 = 0.8 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากับ 1.6 
(Ph.D.Chem_57_4.2.4_1) 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ปี พ.ศ. 
2553 

(2010) 

ปี พ.ศ. 
2554 

(2011) 

ปี พ.ศ. 
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ. 
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ. 
2557 

(2014) 

รวม 
(2010-
2014) 

1. รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร - 1 - - - 1 
2. รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย - - - - - - 
3. รศ.ดร.สิริธร สโมสร 1 - - - - 1 
4. ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร - 1 - - 1 2 
5. ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ - - - - - - 

รวม      4 
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากับ 1.6  
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ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตัวอย่างชื่อบทความท่ีอ้างอิง 
1. Malaikaew P., Svasti J., Kumar C.V., Buranaprapuk 

Apinya., Photocleavage of avidin by a new pyrenyl 
probe. 2011 

Li, L., Lu, J., Zhou, W., Li, H., Yang, X., Studies on the 
interaction mechanism of aminopyrene derivatives with human 
tumor-related DNA. Journal of Photochemistry and 
Photobiology B: Biology 123, 2013, 32-40. 

2. Gornall K.C., Samosorn Siritron., Tanwirat B., 
Suksamrarn A., Bremner J.B., Kelso M.J., Beck J.L., A 
mass spectrometric investigation of novel 
quadruplex DNA-selective berberine derivatives. 
Chemical Communications, 2010 

Hao, R., Liu, Y., Zhong, R., Application of electrospray ionization 
mass spectrometry for the evaluation of alkaloids binding to G-
quadruplex of HIV-1 integrase inhibitors., Analytical Methods 6, 
2014, 1059-1066  

3. Arunrattiyakorn Panarat., Suksamrarn S., 
Suwannasai N., Kanzaki H. Microbial metabolism of 
α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. 
Phytochemistry, 2011 

He, L., Zhu, C., Yuan, Y., Xu, Z., Qiu, S.-X Specific glycosylated 
metabolites of α-mangostin by Cunninghamella blakesleana. 
Phytochemistry Letters 9, 2014, 175-178 

4. Nutaratat P., Srisuk N., Arunrattiyakorn Panarat, 
Limtong S. 
Plant growth-promoting traits of epiphytic and 
endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane 
leaves in Thailand. Fungal Biology, 2014 

Solis, M.J.L., Yurkov, A., dela Cruz, T.E., Unterseher, M. Leaf-
inhabiting endophytic yeasts are abundant but unevenly 
distributed in three Ficus species from botanical garden 
greenhouses in Germany. Mycological Progress 14, 2014, 1-10 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.2.4_1 จ านวนบทความในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ที่ได้รับการ

อ้างอิง 
 

https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=55218828300&amp;eid=2-s2.0-84877582462
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=55537792800&amp;eid=2-s2.0-84877582462
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=55341939100&amp;eid=2-s2.0-84877582462
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=35190657600&amp;eid=2-s2.0-84877582462
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=7406502736&amp;eid=2-s2.0-84877582462
https://clvpn.swu.ac.th/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=17622&origin=recordpage
https://clvpn.swu.ac.th/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=17622&origin=recordpage
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=55821558500&amp;eid=2-s2.0-84893444432
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=55822058300&amp;eid=2-s2.0-84893444432
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=8651671400&amp;eid=2-s2.0-84893444432
https://clvpn.swu.ac.th/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=19700175229&origin=recordpage
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56285192800&amp;eid=2-s2.0-84904548349
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56285842600&amp;eid=2-s2.0-84904548349
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56285621800&amp;eid=2-s2.0-84904548349
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56285257400&amp;eid=2-s2.0-84904548349
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=7202859134&amp;eid=2-s2.0-84904548349
https://clvpn.swu.ac.th/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=11300153405&origin=recordpage
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=37095968700&amp;eid=2-s2.0-84919932772
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=8311650500&amp;eid=2-s2.0-84919932772
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=15062335100&amp;eid=2-s2.0-84919932772
https://clvpn.swu.ac.th/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=13402955100&amp;eid=2-s2.0-84919932772
https://clvpn.swu.ac.th/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=5400152649&origin=recordpage
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าต่อการบริหารหลักสูตร 
 

- - 4.38 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าต่อการบริหาร

หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

วิทยาศาสตร์ (มคอ.1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร 

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด
แผนการเรียนร่วมกัน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณาก าหนดรายวิชา 
สาระรายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็น
กรรมการ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. เสนอ มคอ. 2 ตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตร  
7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอน และก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการ

สอน (มคอ.3-6) 
8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 7) 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มี

การออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกท้ังค านึงถึงความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยของหลักสูตร และได้มี
การออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน อีกท้ังมีการเพ่ิม
ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเรียน
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ตลอดหลักสูตร หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชาทางทฤษฏี และทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาความรู้และทักษะงานวิจัย ดังจะเห็นได้จากรายวิชาเลือกที่เปิดสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ซ่ึงเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเคมีประยุกต์ โดย
นิสิตจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มสาขาเคมีประยุกต์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
(Ph.D.Chem_57_5.1_1) 

  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ผ่านการประชุมจากคณาจารย์ในแต่
ละสาขาเพ่ือประกอบเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับเคมีประยุกต์ และได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
และการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต (Ph.D.Chem_57_5.1_2) นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ผ่านทางผล
การเรียน และมีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
(Ph.D.Chem_57_5.1_3) 
  นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ต้องการ และน าไปสู่ความช านาญเฉพาะด้านส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หลักสูตรจึงได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนโดยนิสิตภายหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรับความคิดเห็นจากนิสิตเพ่ือน าไปปรับปรุงสาระวิชา การ
จัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป (Ph.D.Chem_57_5.1_4) 
 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมิน
รายวิชาต่างๆผ่านระบบ supreme เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
(Ph.D.Chem_57_5.1_5) 

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอนวิชาเลือก
ในหัวข้อที่ทันสมัย เช่น หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิง
ฟิสิกส์ หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี และหัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชา
เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ. 3 
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชา
และจัดท ามคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 7) 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นให้มีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
รายวิชา ปัญหาพิเศษ CH 760 นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาสัมมนา CH 761-764 โดยนิสิตต้องศึกษาท าความ
เข้าใจหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการสัมมนาโดยน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและเป็นการรายงานความก้าวหน้าในงานวิจัย (Ph.D.Chem_57_5.1_6) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
Ph.D.Chem_57_5.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
Ph.D.Chem_57_5.1_3 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.1_4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
Ph.D.Chem_57_5.1_5 มคอ. 5 รายวิชาในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_5.1_6 มคอ. 3 วิชาสัมมนา (CH 761-764) 
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แผนผังที่ 7 ระบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร  

 

 

 

 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บณัฑิต 

ก าหนดรายวิชาในหลักสตูร ค าอธิบายรายวิชา แผนการเรียน
และมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการรา่ง/พัฒนาหลักสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์ (มคอ.1) 
และกรอบมาตรฐาน

คณาจารย์ในแตล่ะ
สาขาวิชา  

ปรับปรุงสาระ
รายวิชา 

จัดท าร่างหลักสูตร 
 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  
ความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติ 

 

เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลยัและ
ส่งสกอ.รับทราบ  

สกอ.รับทราบ  

น าหลักสตูรไปด าเนินการและก ากบัติดตาม มคอ. 3-6 

วิพากษ์ร่างหลักสตูร 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 

แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อวิพากษ์ 
 

มคอ. 3-6 ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

 

คณาจารย์ในแตล่ะ
สาขาวิชา  

มคอ.7  ประกันคณุภาพหลักสตูร  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 

1.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการ
ศึกษาของนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงาน
กลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่
ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล  เพ่ือน าเข้าประชุม
ภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้
หลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของ
การเรียนการสอน 

5.  หลังปิดภาคการศึกษา 2557 ภาควิชารวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
(ปค.003/ปค.004) ปีการศึกษา 2557 และรายงานในที่ประชุมภาควิชา เพ่ือพิจารณาร่วมกันกับ 
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 8)  
   ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชามีการประชุมก าหนดผู้สอน โดยคณาจารย์ที่ท าการสอนได้
ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51  ใน
ภาคการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน มีประสบการณ์การสอน มี
ผลงานวิจัย และมีผลการประเมินมากกว่า 3.51  (Ph.D.Chem_57_5.2_1) แต่หากว่ามีอาจารย์ผู้สอนที่มี
คะแนนประเมินต่ ากว่า 3.51 จะต้องพัฒนาการสอนของตนเองและรายงานต่อหัวหน้าภาควิชา นอกจากนี้
ภาควิชายังได้มีการสนับสนุนอาจารย์ให้มีการพัฒนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ทุกปี  (Ph.D.Chem_57_5.2_2) 
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แผนผังที่ 8 ระบบการก าหนดผู้สอน 

 
  อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณาจารย์ในแตล่ะ
สาขาวิชา  

ประชุมภาควิชา  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

มคอ.3/มคอ.4  

ช้ีแจงแผนการเรยีนและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลแก่นิสิต 

ร่างรายการวิชาในสาขาต่างๆ 
คณะกรรมการจัดการเรียน

การสอนระดับภาควิชา  
แผนการเรียนนสิิตของ
แต่ละหลักสูตรและชั้นปี  

ผู้ประสานงานกลุม่สาขาวิชา 

พิจารณาก าหนดผู้สอน 

ร่างรายการวิชาและรายชื่อผูส้อน 

ร่างภาระงานสอน 
ตลอดปีการศึกษา  

 

ค านวณภาระงานสอน 
ตลอดปีการศึกษา  

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยผ์ู้สอน
สอน 

ท าการสอนและวัดผล 

ประเมินการสอน นิสิต 
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- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3
และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ 

ภาควิชาเคมี ก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือ

ด าเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ.
5/มคอ.6   

6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 
(ดังแสดงในแผนผังที่ 9) 

  ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
รายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดสอน 30 วัน เพ่ือรวบรวมให้ภาควิชา และส่งคณะต่อไปเพ่ือ
น าข้อมูลเผยแพร่กับนิสิต  โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 5 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 
จ านวน 1 รายวิชา (Ph.D.Chem_57_5.2_3) และมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท าการสอนในแต่
ละภาคการศึกษานอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาได้เพ่ิมมาตรการผู้รับผิดชอบ มคอ. ในการ
ก าหนดผู้สอน เนื่องจากรายวิชาในภาคเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน ผู้สอนจะได้ทราบบทบาทและ
ความรับผิดชอบของตนเองในการก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 
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แผนผังที่ 9 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเมินการสอน (ปค.003/004) 

มคอ.5 

ปรับปรุงการสอน 

ฝ่ายจัดการเรียน
การสอน 

ค าอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  

 
มคอ. 3 และ มคอ. 4  

 

มคอ.2  

คณะกรรมการงานวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

นิสิต แจ้งปิดรายวิชาทีไ่ม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ  
มคอ. และ ผูส้อน 
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-  การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

ของศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้

ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้

ค าปรึกษา ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 

5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอ
เค้าโครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงาน
การท าปริญญานิพนธ์ 

7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา (ดังแสดงในแผนผังที่ 10) 
 
  ในปีการศึกษา 2557 มีหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 3 หัวข้อ ดังนี้
(Ph.D.Chem_57_5.2_4) 
 

รายช่ือนิสิต หัวข้อปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย สารออกฤทธิ์ ท า งชี วภ าพจาก พืช 

ZIZIPHUS บางชนิด และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติบางชนิด 

รศ.ดร.สุนิตย์  สุขส าราญ 

2. น.ส.อุมาลี นามดวง สารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ยับยั้ ง
เอนไซม์โคลีนเอสเทอร์เรสจากเปลือก
รากมะหาด 

รศ.ดร.สุนิตย์  สุขส าราญ 

3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน การวิเคราะห์ซิลเวอร์นาโนในปริมาณต่ า
ที่รวดเร็วในตัวกลางที่เป็นของเหลวโดย
ใช้สารเทียบสีที่มีความไวในการตรวจวัด 

ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ 
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แผนผังที่ 10 การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
 

ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท า
ปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผน 

เสนอช่ือคณะกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ ์
 

ไม่ผา่น 
 

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

นิสิต 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 

ผ่าน 
 

สอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ ์
คณะกรรมการ
สอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้า
ทุกภาคการศึกษา 

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

น าเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลัย 

สอบปากเปล่า 

ส าเรจ็การศึกษา 
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัย เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบ
แนวคิดในการท าวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา  
 2. นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)  
 3. นิสิตเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (บว.411) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ 

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิต 
หลังจากที่นิสิตได้มีการพิจารณาเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ โดยการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้
เสนอค าขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ โดยมีการพิจารณา
ภาระงานในการควบคุมปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ท่านนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จ านวน 3 คน (Ph.D.Chem_57_5.2_5) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_5.2_1 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Chem_57_5.2_2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 
Ph.D.Chem_57_5.2_3 มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 5รายวิชา และภาคเรียนที่ 

2/2557 จ านวน 1รายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.2_4 การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ  

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_5.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ  
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 
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แผนผังที ่11 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นิสิตเสนอขอแต่งตั้ง      
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

งานวิจัย/สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

อาจารย์ประจ า นิสิต 

อาจารย์ประจ าที่มีความ
เหมาะสม 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท าวิจัย 

ตรวจสอบคุณวุฒิและคณุสมบัติอาจารย์ที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมศว ว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑติวิทยาลยั 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2  
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ใน 

มคอ. 2 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/
มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยการท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่

เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Ph.D.Chem_57_5.3_1) และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงาน
วิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน  

8. มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุป

แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุม

ภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจงการ

ตัดสินผลการเรียน (Ph.D.Chem_57_5.3_2) 
6.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่

ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนาม
ผู้สอน  หัวหน้าภาควิชา  และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป 

7. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา  
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับ

ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร  
5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  
 

 ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชามีการจัดท าและส่ง มคอ. 5 ตามระบบและข้ันตอน โดยในภาค
เรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ. 5 จ านวน 5 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 มีรายวิชา
ในหลักสูตรที่ท า มคอ. 5 จ านวน 1 รายวิชา (Ph.D.Chem_57_5.3_3) และมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา (Ph.D.Chem_57_5.3_4) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_5.3_1 แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยนิสิตเป็นรายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 4/2558 

วาระเรื่องการตัดสินผลการเรียน  
Ph.D.Chem_57_5.3_3 มคอ. 5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.3_4 มคอ. 7 ของปีการศึกษา 1/2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 4 คร้ังในปีการศึกษา 2557 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร 

Ph.D.Chem_57_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

Ph.D.Chem_57_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

 
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 
จ านวน 5 วิชา (คม 674 คม 760  
คม 762 คม764 คม 773 คม) และ
ภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 1 วิชา 
(คม 763) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

Ph.D.Chem_57_5.4_3 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาค
เรียนที่ 1/2557 จ านวน 5 วิชา (คม 
674 คม 760 คม 762 คม764 คม 
773 คม) และภาคเรียนที่ 2/2557 
จ านวน 1 วิชา (คม 763) ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที ่
2557 ครบทุกรายวิชา 

Ph.D.Chem_57_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

 
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
2557 

Ph.D.Chem_57_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
แผนมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

Ph.D.Chem_57_5.4_6 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 5 
รายวิชา (คม 674 คม 760 คม 762 
คม764 คม 773 คม) (ร้อยละ100) 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 1/2557) และจ านวน 1 รายวิชา 
(คม763)   (ร้อยละ 100) ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
2/2557)  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 
หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธก์ารสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 

Ph.D.Chem_57_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

 
อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณาจารย์บัณฑิต จ านวน 2 ท่าน   
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

Ph.D.Chem_57_5.4_8 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

 
อาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตร
ปร.ด.เคมีประยุกต์ ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

Ph.D.Chem_57_5.4_9 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ  ร้อยละ 100 ต่อ
ปี 

Ph.D.Chem_57_5.4_10 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
ปร.ด.เคมีประยุกต์ เท่ากับ 4.50 

Ph.D.Chem_57_5.4_11 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.20 

Ph.D.Chem_57_5.4_12 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_5.4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_5.4_2 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_5.4_3 มคอ.3 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_4 มคอ.5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_5 มคอ.7 ของปีการศึกษา 1/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_6 แบบประเมินการทวนสอบของนิสิต 
Ph.D.Chem_57_5.4_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 

ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_8 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
Ph.D.Chem_57_5.4_9 หลักฐานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
Ph.D.Chem_57_5.4_10 หลักฐานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน 
Ph.D.Chem_57_5.4_11 แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_5.4_12 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (Ph.D.Chem_57_6.1_1) 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (Ph.D.Chem_57_6.1_2) 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา 
ภาควิชา เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 
 4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (Ph.D.Chem_57_6.1_3) 
 5. ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการจัดล าดับความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ (Ph.D.Chem_57_6.1_4, Ph.D.Chem_57_6.1_5) 
 5. ภาควิชาด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
(Ph.D.Chem_57_6.1_6) 
 6. มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ  
 
  ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 919,220 บาท 
(Ph.D.Chem_57_6.1_4) และเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม ประจ าปีงบประมาณ  2558 (Ph.D.Chem_57_6.1_5) ส าหรับการ
จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 276,041 บาท  ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_1.htm
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_2.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_3%20วาระการประชุมภาควิชาเคมี%20%20ครั้งที่%20%203-2558.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_4%20คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้%2058.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_5%20คำขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_6%20รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_4%20คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้%2058.pdf
file:///H:/SAR%2057_Ph.D.Chem_17July15/เอกสารอ้างอิง%20Ph.D.Chem_57_17July15/องค์ประกอย%206%20สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/Ph.D.Chem_57_6.1_5%20คำขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต.pdf


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 74 
 

การวิจัยในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรในการก ากับของภาคฯ และด าเนินการจัดซื้อและรับมอบไปแล้วทุก
รายการ (Ph.D.Chem_57_6.1_6) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและ
ส ารวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งมีผลการประเมินทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า  3.51 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  (Ph.D.Chem_57_6.1_1) 

 
  ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเครื่อง 

LCD และคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน ส่วน
ห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องวิจัย  นิสิตแต่ละกลุ่มจะมีตู้ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน นอกจากนี้
ในห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถ
ทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชาสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi   และระบบ  Wireless  ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืนๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร 
ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี (Ph.D.Chem_57_6.1_7) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
1. ภาควิชาก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 2. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา (Ph.D.Chem_57_6.1_3) 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2557 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต 
ได้ระดับคะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ (Ph.D.Chem_57_6.1_1) 

 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการ 
- ปัญหาเวลาไฟดับ ไม่มีไฟส ารอง หรือที่ห้องเครื่องมือที่
อาคาร 19 ชั้น 9 ท าให้ต้องเสียเวลาในการท าการทดลอง
ใหม่ ส่งผลให้การทดลองผิดพลาด และอาจท าให้เครื่องมือ
เสียหายได้  

ภาควิชาได้มีการจัดเครื่องส ารองไฟส าหรับ
เครื่องมือแต่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จึงรับ
ข้อเสนอเพ่ือด าเนินการของบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการ 
- เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนิสิต เช่น 
UV, HPLC,GC, AAS  

ภาควิชาได้มีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น 
HPLC 

- สื่อการเรียนการสอน อย่างคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย
สไลด์มีปัญหา บางครั้งก็ไม่มีคนมาดูแล 

ภาควิชาได้มีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

- ห้องน้ าช ารุด ภาควิชาได้ประสานงานแจ้งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ 

- เครื่องปรับอากาศช ารุดเล็กน้อย ในบางห้อง ภาควิชาได้มีการส ารวจและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
อย่างต่อเนื่อง 

- รายวิชาเลือกที่เปิดมีน้อยเกินไป และไม่มีความ
หลากหลาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าข้อเสนอนี้ไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 
และผลการประเมินจากอาจารย์ ได้ระดับคะแนน 3.73 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ 
(Ph.D.Chem_57_6.1_1) 

 
ภาควิชาได้มีการติดตามผลการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีการด าเนินการจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน เช่น HPLC  เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องโปรเจคเตอร์ เป็นต้น (Ph.D.Chem_57_6.1_4, Ph.D.Chem_57_6.1_5) 

 
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้น าผลการประเมินจากนิสิต เรื่องการมีจุด wifi ในบริเวณคณะ

วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ มาปรับปรุงตามผลการประเมินดดยท าการติดตั้ง wifi ใหม่จ านวน 24 จุด ใน
บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Chem_57_6.1_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
Ph.D.Chem_57_6.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วาระเรื่องสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
Ph.D.Chem_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 3/2558 วาระเรื่องสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้/การพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ 
Ph.D.Chem_57_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
Ph.D.Chem_57_6.1_5 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
Ph.D.Chem_57_6.1_6 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตามค าขอตั้งงบประมาณ 
Ph.D.Chem_57_6.1_7 แบบส ารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ของส านักหอสมุด 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.58 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.38 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.49 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.58 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.38 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ดี 
6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 45.31  

ผลการประเมิน    3.49 ดี 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1.มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งวิชาการที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก 
และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการติดตามและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
3. นิสิตมีความสามารถทางวิชาการ โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร้อย
ละ 50 ของนิสิตทั้งหมดในหลักสูตร และมีนิสิตที่ได้รับทุน tgist จ านวน 1 คน 
แนวทางเสริม 
1. สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
 
จุดอ่อน 
1. นิสิตที่เข้าศึกษามีจ านวนน้อย ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
2. เครื่องมือวิจัยมีไม่เพียงพอ 
แนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อดึงดูดให้มีผู้มาสมัครเรียนมากขึ้น 
2. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึนเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้กว้างขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 Common Data Set 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 1 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.20 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 1 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

    

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

1 ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 0.80  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมีประยุกต ์ หน้า 81 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 0.80  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 100 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

1 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

3 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

1 ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   
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62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 0.80 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   
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82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 0.80  น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 0.80 ช้ิน/คน   
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1   
Ph.D.Chem_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
Ph.D.Chem_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Chem_57_1.1_3 คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
Ph.D.Chem_57_1.1_4 คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
Ph.D.Chem_57_1.1_5 ผลงานตีพิมพ์ของนายธงชัย ข ามี 
Ph.D.Chem_57_1.1_6 ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ในปีการศึกษา 2557  
Ph.D.Chem_57_1.1_7 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_8 มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_9 มคอ. 5 รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_10 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_11 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษา 1/2557

และ ภาคการศึกษา 2/2557 
Ph.D.Chem_57_1.1_12 รายชื่ออาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยุกต์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
Ph.D.Chem_57_1.1_13 รายชื่อบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ได้รับการพฒันาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
Ph.D.Chem_57_1.1_14 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1   
Ph.D.Chem_57_2.1_1 แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 
2556 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2   
Ph.D.Chem_57_2.2_1 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1   
Ph.D.Chem_57_3.1_1 มคอ 2 แผนการรับนิสิต 
Ph.D.Chem_57_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2557 วาระเรื่องการพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์คะแนน
การสอบผ่าน 

Ph.D.Chem_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
Ph.D.Chem_57_3.1_4 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_3.1_5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันที่ 3-5 พ.ย. 57 
Ph.D.Chem_57_3.1_6 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2   
Ph.D.Chem_57_3.2_1 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ของ  

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_3.2_2 ผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ 
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_3.2_3 ผลงานตีพิมพ์ของ นายธงชัย ข ามี 
Ph.D.Chem_57_3.2_4 แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
Ph.D.Chem_57_3.2_5 แบบประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ภาควิชาเคมี 
Ph.D.Chem_57_3.2_6 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_3.2_7 หลักฐานการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 
4. น.ส.สุดารัตน็ เย็นใจ 
5. น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 

Ph.D.Chem_57_3.2_8 มคอ.3 วิชาสัมมนา CH 762, 763, 764 ในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_3.2_9 หลักฐานการไปท างานวิจัยของ น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
Ph.D.Chem_57_3.2_10 โครงการบริการวิชาการ (โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสระแก้ว อย่างยั่งยืน) และ โครงการจัดการของเสีย ของภาควิชาเคมี 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.3 
Ph.D.Chem_57_3.3_1 จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554-

2557) 
Ph.D.Chem_57_3.3_2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_3.3_3 ประเมินความพึงพอใจทั้งด้านการจัดการเรียนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (ปค.003 และ ปค.004) 
ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2557) 

Ph.D.Chem_57_3.3_4 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1   
Ph.D.Chem_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 3/2557 และ 5/2557 วาระเรื่องการรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
Ph.D.Chem_57_4.1_2 รายงานการประชุมประจ าภาควิชาเคมี ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน 2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_3 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 

1สิงหาคม 2557 
Ph.D.Chem_57_4.1_5 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_4.1_6 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_4.1_7 เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์จากคณะ 

มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
Ph.D.Chem_57_4.1_8 หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่  4.2   
Ph.D.Chem_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_1 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 1 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_2 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 2 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_3 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 3 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_4 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 4 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_5 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 5 
Ph.D.Chem_57_4.2.3_6 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 6 
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Ph.D.Chem_57_4.2.3_7 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ชิ้นที่ 7 
Ph.D.Chem_57_4.2.4_1 จ านวนบทความในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ที่ได้รับการ

อ้างอิง 
ตัวบ่งช้ีที่  4.3   
Ph.D.Chem_57_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1   
Ph.D.Chem_57_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_5.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
Ph.D.Chem_57_5.1_3 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.1_4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
Ph.D.Chem_57_5.1_5 มคอ. 5 รายวิชาในปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Chem_57_5.1_6 มคอ. 3 วิชาสัมมนา (CH 761-764) 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2 
Ph.D.Chem_57_5.2_1 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Chem_57_5.2_2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 
Ph.D.Chem_57_5.2_3 มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 5รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 

จ านวน 1รายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.2_4 การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ  

1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

Ph.D.Chem_57_5.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ  
1. น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 
2. น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3 
Ph.D.Chem_57_5.3_1 แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยนิสิตเป็นรายวิชา 
Ph.D.Chem_57_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 4/2558 วาระ

เรื่องการตัดสินผลการเรียน  
Ph.D.Chem_57_5.3_3 มคอ. 5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.3_4 มคอ. 7 ของปีการศึกษา 1/2557 
ตัวบ่งช้ีที่  5.4 
Ph.D.Chem_57_5.4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
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Ph.D.Chem_57_5.4_2 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_57_5.4_3 มคอ.3 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_4 มคอ.5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_5 มคอ.7 ของปีการศึกษา 1/2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_6 แบบประเมินการทวนสอบของนิสิต 
Ph.D.Chem_57_5.4_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ ครั้งที่ 

1/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 
Ph.D.Chem_57_5.4_8 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
Ph.D.Chem_57_5.4_9 หลักฐานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกคน 
Ph.D.Chem_57_5.4_10 หลักฐานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน 
Ph.D.Chem_57_5.4_11 แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร 
Ph.D.Chem_57_5.4_12 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีที่  6.1   
Ph.D.Chem_57_6.1_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
Ph.D.Chem_57_6.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วาระเรื่องสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
Ph.D.Chem_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 3/2558 วาระเรื่องสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้/การพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ 
Ph.D.Chem_57_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
Ph.D.Chem_57_6.1_5 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
Ph.D.Chem_57_6.1_6 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามค า

ขอตั้งงบประมาณ 
Ph.D.Chem_57_6.1_7 แบบส ารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

ของส านักหอสมุด 
 


