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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.56 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 )  
มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 )  
และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3และ 6 )  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.67 ระดบัคุณภาพดมีาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ระดบัคุณภาพด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดบัคุณภาพด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.56 ระดบัคุณภาพด ี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือใช้ใน
งานวิจัยและการเรียนการสอนส าหรับภาควิชาเคมี ซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติต่อไป 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ชื่อย่อ วท.ม. เคมี 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of science program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25520091107422 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือผลงานที่
ก่อให้เกิดมูลค่าทางทรัพย์สินทางปัญหา 
 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมีเชิงลึกจากงานวิจัยที่เกิดข้ึน น าไปสู่
สังคมท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รศ.ดร.สุนิตย์  สุขส าราญ วท.บ.(เคมี) 2520, วท.ม.(เคมี

อินทรีย์) 2522, Ph.D.(เคมี
อินทรีย์) 2526 

2 *รศ.ดร.วีณา  เสียงเพราะ วท.บ.(เคมี) 2542, วท.ด.
(เคมี) 2549 

3 *อ.ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ วท.บ.(เคมี) 2543, M.S.(เคมี) 
2547, Ph.D. (เคมี) 2550 

4  ผศ.ดร.พรพิมล  ประยงค์พันธ์ วท.บ.(เคมี) 2539, M.S.(เคมี) 
2544, Ph.D. (เคมี) 2547 

5  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคมี) 2547, วท.ม.(เคมี
วิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์) 2549, Ph.D.(เคมี) 
2553 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นิสิตในหลักสูตร 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณใ์นการท าวิจัย
ทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคมี ผ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคม ี        
 

8 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคมี 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.67 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 13.00 3 4.33 4.33 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

5.60 10 56 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร     5.00 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4.00 5.00 80.00 5.00 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 11.00 5.00 220.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 12 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 46.33 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.56 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคม ี        
 

9 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.67. 
(2.1,2.2) 

4.67 
  

ดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.67 ดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3.29 3.50 4.67 3.56 ดี 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร  

ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ไม่มี  

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เท่ากับ 4.72 คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.33 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

- 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1.บัณฑิตมีคุณภาพดีมากเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 
 
2.บัณฑิตส่วนมากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.หลักสูตรควรติดตามผลประเมินของผู้ใช้บัณฑิตให้มี
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น เพื่อที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
--- --- 
 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมของนิสิตเป็น
รายบุคคลเพื่อให้สามารถท างานวิจัยในสาขาท่ีผู้เรียน
สนใจได้โดยไม่มีปัญหา 

หลักสูตรควรมีการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
อัตราการส าเร็จการศึกษา  
 

หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้
จบตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติในสัดส่วนที่มาก 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-- -- 
 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
หลักสูตรมีวิธีการทวนสอบที่ดีสามารถเป็นแนวปฏิบัติ
ได้ 

หลักสูตรควรน าผลของการทวนสอบมาวิเคราะห์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-- -- 
 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
-- -- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ห้องเตรียมสารเคมี ส าหรับสาขาเคมีวิเคราะห์ 
 
 
2.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
 
 
3.ห้องพักนิสิตปริญญาโท 
 

1.ห้องเตรียมสารเคมีควรจะอยู่ใกล้กับห้องเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
 
2.หลักสูตรควรเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง 
 
3.หลักสูตรควรจัดหาห้องพักนิสิตปริญญาโทให้ครบ
ทุกสาขา 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา  9 คน   
2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด  3 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ  4.33 คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ  33 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   รอ้ยละ   
8 ค่ารอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 
9 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 10  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10)   ชิน้   
11 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
 2 ชิน้   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

 2 ชิน้   

13 จ านวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่สถาบนัน าเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

14 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
15 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

16 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

17 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

 3 ชิน้   

18 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 2 ชิน้   

19 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
20 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ   น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
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21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

 ชิน้   

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิน้   
26 ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   
27 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่
28 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียู่ในฐานขอ้มลู 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60)      
34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80)   ชิน้   
36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
38 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ระดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80)   ชิน้   
43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00)   ชิน้   
44 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   
45 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด  5 คน   
48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  100 รอ้ยละ   
49 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  4 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  80 รอ้ยละ   
52 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

 1 ชิน้   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

57 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

61 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
59 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

60 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

62 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   
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63 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

64 จ านวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

 1 ชิน้   

65 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

66 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 10 ชิน้   

67 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
69 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
70 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (1.00)   ชิน้   
71 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 
  ชิน้   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
73 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  ชิน้   

75 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ   น ้าหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ (0.80)   ชิน้   
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)   ชิน้   
82 ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
83 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรอื

นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
  ชิน้   

85 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  5 คน   



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคม ี        
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ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

86 จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 
 

 


