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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการด าเนินงานในปกการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.55 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 )  
มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 )  
มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3 และ 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 4.85 ดีมาก (1 ตัวบ่งชี้) 

(ประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.92 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.55 ดี (12 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ ชื่อย่อ ปร.ด. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  
 25480091100082 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
การประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น าและสามารถวิจัยทางเคมีเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางเคมีในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รองศาสตราจารย์อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร วท.บ.(เคมี) 2534, Ph.D.(Chemistry) 2541 
2 *รองศาสตราจารย์สิริธร  สโมสร วท.บ.(เคมี) 2533, วท.ม.(เคมีประยุกต์) 2537,      

Ph.D.(Chemistry) 2548 
3 *รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ วท.บ.(เคมี) 2539, Ph.D.(Chemistry) 2544 
4  รองศาสตราจารย์พรพิมล  ม่วงไทย วท.บ.(เคมี) 2521, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) 2524,       

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
2546 

5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์  อรุณรัติยากร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 2539, วท.ม.(ชีวเคมี) 
2542, Ph.D.(Biological Science) 2550 

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 
(กรณีผลการ

ด าเนินงาน “ไมผ่่าน”) 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า  
1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ ตร งหรื อสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่ เ ปิ ดสอน  
อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการ

ด าเนินงาน “ไมผ่่าน”) 
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปก ผ่าน  

11. การปรบัปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปก (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสตูรใช้งานในปกท่ี 6) หมายเหตุ ส าหรบัหลักสูตร  
5 ปก ประกาศใช้ในปกท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ปก ประกาศใช้
ในปกท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.85 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.85 1 4.85 4.85 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 - ยกเว้นไม่ประเมิน 
(ไม่มผี   ้ส าเร็จการศึกษา) 

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 3.58 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร   4.75 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

5.00 5.00 100.00 5.00 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 6.00 5.00 120.00 4.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

6.00 5.00 1.20 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4.00 4.00 
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 41.60 
         ตัวบ่งชี้ 12 
    คะแนน 3.55 
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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 

1 - - 4.85 
(2.1,2.2) 

4.85 ระดับคุณภาพดีมาก 
(2.2 ยกเว้นการประเมิน) 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.92 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.92 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.66 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 12 7 4 1   
ผลการประเมิน 3.39 3.50 4.85 3.55 ระดับคุณภาพดี 
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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 หลังปกการศึกษา 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

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

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ไม่มี  

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปกละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

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

ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปกสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปกสุดท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.72 
คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 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 
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดีมาก) 

หลักสูตรควรมีการวางแผนและมีระบบติดตามให้นิสิต
จบการศึกษาเร็วขึ้น 

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

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
นิสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาควรวางแผนร่วมกับนิสิตในการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือให้สามารถจบการศึกษาได้เมื่อ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
--- --- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการทุกคน
และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

--- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
--- --- 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
--- 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คนและมีความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลัก
หลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึนต่อเนื่อง 3 ปก 
 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
--- --- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
--- --- 
 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
--- --- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
--- --- 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

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 4.85 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปก   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปก   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปกเทียบคะแนนเต็ม 5   คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
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23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 0 คน ไม่

ประเมิน 
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แตส่ถาบัน
น าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี

ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    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 คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
5 คะแนน   
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 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 คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) 1 ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
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 านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
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70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)   ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
32 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 6.40 ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปกสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพ

หลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์          
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่  4  กรกฎาคม 2560 

สถานที่ อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 15-325 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 คณะกรรมการประชุม วางแผนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร 

09.00 – 09.30 น.  หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ/แนะน าภาควิชา 

 ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

    - แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าภาควิชา 
    - รับฟังแผนการด าเนินการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าภาควิชา 

10.30 – 11.30 น. สัมภาษณ์นิสิต 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประชุม ตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม 

15.30 น. แจ้งผลการประเมิน 

 


