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บทสรปุผู้บริหาร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ

อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี  ( 3.55 ค ะ แ น น )  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  

6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 )  

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4, 5 )  

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3, 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 2.2 ไม่ประเมิน 

องคป์ระกอบที่ 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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ค าน า 
 

ภาควิชาเคมีมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและงานวิจัย มีผลงานทางวิชาการเป็นที่

ยอมรับของนานาชาติ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทาง จึงได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

(ปร.ด. เคมีประยุกต์) โดยให้สอดคล้องกับร่างกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) 

ซึ่งได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี และในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุง

หลักสูตร จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาค

การศึกษา 1  ของปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการประชาพิจารณ์รายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์  ชื่อย่อ ปร.ด. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program In Applied Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รหัสหลักสูตร  
 25480091100082 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเคมีในเชิงการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์
องค์ความรู้ทางเคมี 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น าและสามารถวิจัยทางเคมีเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางเคมีในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

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.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 2546 
5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์  อรุณรัติยากร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 2539, วท.ม.(ชีวเคมี) 2542, 

Ph.D.(Biological Science) 2550 
 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์     
2 รองศาสตราจารย์พรพิมล  ม่วงไทย     
3 รองศาสตราจารย์รัชนก  ปิ่นแก้ว     
4 รองศาสตราจารย์วีณา  เสียงเพราะ     
5 รองศาสตราจารย์สิริธร  สโมสร     
6 รองศาสตราจารย์สุนิตย์  สุขส าราญ     
7 รองศาสตราจารย์อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร     
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์     
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์     
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ     
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต      
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์  อรุณรัติยากร     
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  ประยงค์พันธ์     
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพน  ทองเรือง     
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์  น้ าสอาด     
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ  กูโน     
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชาวน์  ดอนพุดซา     
18 อาจารยง์ามจิต  ไพรงาม      
19 อาจารย์ฐิติรัตน์  แม้นทิม     
20 อาจารย์ณัฐพล  อภิรติกุล     
21 อาจารย์ดวงแข  ศรีคุณ     
22 อาจารย์ประเสริฐ  พัฒนาประทีป     
23 อาจารย์พรทิพย์  บุญศรี     
24 อาจารย์ศุภกาญจน์ รัตนกร     
25 อาจารย์ศิริขวัญ  พลประทีป     
26 อาจารย์สุจิตรา  ศรีสังข์     

(Ph.D.Chem_59_1.1_1) 

Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_1%20CV%20อาจารย์ในภาควิชา
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขส าราญ     
2 รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย       
3 รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร       

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์     
2 รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร     
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ กูโน     
4 อาจารย์ประเสริฐ พัฒนาประทีป     
5 อาจารย์พรทิพย์ บุญศรี     

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีพ.ศ. 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 5 คนโดยในปีการศึกษา 2559 มีรายนามอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ปริญญานิพนธ์หลัก 

ชื่อ – สกุล รหัสนิสิต 

รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขส าราญ น.ส.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย 54199120003 
น.ส.อุมาลี นามดวง 54199120004 

รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย นายจตุรงค์ จงเจริญ 56299120003 

รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ 55299120001 
น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 56299120004 

(Ph.D.Chem_59_1.1_2) 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษา 2559 มีผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  
จ านวน 40 เรื่อง ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขส าราญ  จ านวน 17 ชิ้น ผลงานอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง และค าขอสิทธิบัตรจ านวน 
2 เรื่อง 

2. รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย  จ านวน 17 ชิ้น  
3. รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร  จ านวน  3 เรื่อง 

(Ph.D.Chem_59_1.1_3) 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_1.1_1 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Chem_59_1.1_2 คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
Ph.D.Chem_59_1.1_3 ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในปี

การศึกษา 2559 

Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_2%20คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม
Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_3%20ผลงานวิจัยย้อนหลัง%205%20ปี%20ของอาจารย์ที่ปรึกษา
Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_1%20CV%20อาจารย์ในภาควิชา
Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_2%20คุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม
Ph.D.%20Chem%2059_1/Ph.D.Chem_59_1.1_3%20ผลงานวิจัยย้อนหลัง%205%20ปี%20ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(2) 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(6) ด้านอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 1 คน โดยได้รับ
แบบส ารวจกลับมาจ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 (4.85 /1) 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต       

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เฉลี่ย 4.85 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 1 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.85 

 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 5.00 

 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 5.00 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 5.00 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4.33 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เฉลี่ย 4.67 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4.80 

 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_2.1_1 แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 2558 
 

ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก และไม่มีผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม แต่ได้มีการส่ง manuscript เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 2 ชิ้น   

 

การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิต
ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนในมคอ.2 

1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ 
เปิดรับนิสิตจ านวน 5 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ มี 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยท าปริญญานิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
แบบที่ 2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยท าปริญญานิพนธ์และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ทั้ง 2 แบบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจะมีทั้งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี

ในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์คะแนนการ
สอบผ่าน  

5. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 

Ph.D.%20Chem%2059_2/Ph.D.%20Chem%2059_2.1_1
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6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษและผลการ
สอบข้อเขียน โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง  

7. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

8. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่
ก าหนด  โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวนผู้สมัคร 
จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป  
 

โดยในการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้มีการเปลี่ยนระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ จากที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (Ph.D.Chem_59_3.1_1) มีมติให้มี
การรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ แบบ 2.2 นอกเหนือจาก
การรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น โดยนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นนิสิตที่มี
ผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มี
ผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยได้จัดการประชาสัมพันธ์งานวิจัยของอาจารย์ที่จะรับนิสิต และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต วท.บ.เคมี และ กศ.บ.เคมี ชั้นปีที่ 3 และ 4 (Ph.D.Chem_59_3.1_2) ท าให้
ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อจ านวน 3 คน โดย 1 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโท (เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.1) และผู้สมัครสอบ 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2) 
(Ph.D.Chem_59_3.1_3) ซึ่งผู้สมัครสอบทั้ง 3 คนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นอกจากนี้คณะกรรมการร่าง
และพัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 ให้บัณฑิตจากสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี 
ของภาควิชาที่สนใจศึกษาต่อ สามารถศึกษาในแผนการเรียนแบบ 1.1 ที่เน้นการท าวิจัยเพียงอย่างเดียวได้ เพ่ือลด
ระยะเวลาในการศึกษาและทุ่มเทกับการวิจัยให้สามารถจบการศึกษาตามแผนได้ แล้วท าแผนประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิต
ที่ก าลังศึกษา วท.ม. เคมี ของภาควิชาอยู่ เป็นมาตรการจูงใจให้มีผู้สมัครเข้าศึกษามากข้ึน  

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1. หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟัง

ข้อชี้แจง ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ  และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 

ของภาควิชาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษา จ านวนหน่วยกิต วิชาเลือก เงื่อนไขในการจบการศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา พร้อมทั้งมีการเสนอแนะหัวข้อหรือแนวทางท าปริญญานิพนธ์ หากนิสิตมีความสนใจใน

การท าปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ท่านใด  นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ท่านนั้นได้ทันที  ทั้งนี้

เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต   

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_1%20รายงานการประชุมหลักสูตร%20ครั้งที่%203_59.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_2%20ประชาสัมพันธ์หลักสูตร.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_3%20ประกาศผลการสอบ.pdf
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3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า  หรือนิสิตที่มีพ้ืนฐานทางเคมีไม่

เพียงพอ เพ่ือเข้าเรียนเสริมในรายวิชานั้น  และในกรณีที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข จะต้อง

เรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้  

4. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป  

ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตจบการศึกษาระดับปริญญาโทผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 1 คน (น.ส.ปราง
ทิพย์ นาคทอง) เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 และมีนิสิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษา 2 คน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2 รวมทั้งหมด 3 คน  ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้มีการประชุม
หารือเพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิต โดยให้นิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ลงรายวิชาในระดับปริญญาโท
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้วิชาเคมีวิเคราะห์เพ่ิมขึ้นและพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์ เช่น วิชา CH 558 เคมีวิเคราะห์ 
สเปกโทรสโกปี  CH 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า CH 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ และ CH 655 วิธีการแยก
สาร (Ph.D.Chem_59_3.1_4)  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_3.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 

มีนาคม 2560 วาระเรื่องการพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและก าหนดเกณฑ์คะแนนการสอบ
ผ่าน  

Ph.D.Chem_59_3.1_2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
Ph.D.Chem_59_3.1_3 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2559 วาระเรื่องการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม ่

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท า
ปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการ
ท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 2. เมื่อนิสิตได้ศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนครบถ้วนแล้ว นิสิตต้องเข้ารับการทดสอบ การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ในการนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมถึงรายวิชาที่นิสิตต้องเข้ารับการสอบตาม
ผลการประชุมซึ่งผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับนิสิตจะร่วมกันออกข้อสอบวัดคุณสมบัติดังกล่าว จากนั้นจะด าเนินการ
ขอแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านการวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 นิสิตจึงจะ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าปริญญานิพนธ์  

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_4%20รายงานการประชุมหลักสูตร%20ครั้งที่%201_59.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_1%20รายงานการประชุมหลักสูตร%20ครั้งที่%203_59.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_2%20ประชาสัมพันธ์หลักสูตร.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_3%20ประกาศผลการสอบ.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.1/Ph.D.Chem_59_3.1_4%20รายงานการประชุมหลักสูตร%20ครั้งที่%201_59.pdf


หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       13 

 3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 2 คน 
 5. ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา นิสิตต้องรายงานผลการด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นระยะกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
ประธานหลักสูตร ก่อนเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (บว.420) ทุกภาคการศึกษา 
 6. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 
 8. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา  
 
ในปีการศึกษา 2559  
 มีนิสิตขอสอบวัดคุณสมบัติ จ านวน 3 คน ได้แก่  

  น.ส.ปวีณา เดือนฉาย (1/2559) 
  น.ส.อัจฉรา แสนค า (1/2559)  
  นายสุวิชา เพ็ชรนิล (2/2559) 

ซึ่งทั้ง 3 รายได้ท าการศึกษารายวิชาที่จ าเป็นต่อการท าวิจัย และขอสอบวัดคุณสมบัติก่อนการเสนอเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ในระยะเวลาพอสมควร ในการสอบครั้งที่ 1 พบว่านิสิตทั้ง 3 รายสามารถสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม จ านวน 3 ท่าน เพ่ือควบคุมปริญญา
นิพนธ์ของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ ดังนี้ 

นิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
1. น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิว่พรเจริญวงศ์ 

ดร.พรทิพย์ บุญศรี 

        (Ph.D.Chem_59_3.2_1) 
 โดยนิสิตสามารถเลือกหัวข้อการท าปริญญานิพนธ์ได้ตามความสนใจ และหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักและร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัย ในกรณีของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ มีความสนใจในการใช้สารอินทรีย์
และสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถแสดงสมบัติในการตัดโปรตีน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_1.pdf
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รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร ที่เชี่ยวชาญสาขาชีวเคมีเชิงฟิสิกส์   นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญ
สาขา   เคมีอนินทรีย์ คือ รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญสาขาเคมีค านวณเชิง
ฟิสิกส์ คือ ดร.พรทิพย์ บุญศรี คอยให้ความช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อติดตามแผนการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์เป็นระยะ เพ่ือให้การท าปริญญานิพนธ์อยู่ในกรอบเวลา ดังนี้  
 

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

ช่ือนิสิต 

(เทอมท่ีเข้าศึกษา) 

การสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
ตามเกณฑ์
ก าหนด 

สอบจริง ตามเกณฑ์
ก าหนด 

สอบจริง 

2554 น.ส.อุมาลี นามดวง  (เทอม 1) 2/55- 1/57 2/57 2559 3/57 

น.ส.ณฎัฐกัลย์ ลมเชย  (เทอม 1) 2/55- 1/57 1/57 2559 1/58 

2555 น.ส.นุจรินทร์ วะสุกัน (เทอม 1) 2/56- 1/58 2/57 2560 3/58 

น.ส.สดุารตัน์ เย็นใจ (เทอม 2) 1/57- 2/58 2/58 2560  

2556 นายจตุรงค์ จงเจริญ (เทอม 2) 1/58- 2/59 3/58 2561  

น.ส.เบญจวรรณ จติยุต ิ(เทอม 2) 1/58- 2/59 3/59 2561  

2557 -     

2558 น.ส.ปวีณา เดือนฉาย (เทอม 1) 2/59- 1/61  2563  

น.ส.อัจฉรา แสนค า (เทอม 1) 2/59- 1/61  2563  

นายสุวิชา เพ็ชรนิล (เทอม 1) 2/59- 1/61  2563  

2559 น.ส.ปรางทิพย์ นาคทอง แบบ 2.1 

(เทอม 1)  

2/60- 1/62  2564  

นายวิศรุต หมัดตาน ีแบบ 2.2 

(เทอม 1) 

2/61- 1/63  2565  

นายภาณุมาศ ย่อมเที่ยงแท้ แบบ 

2.2 (เทอม 1) 

2/61- 1/63  2565  

 โดยนิสิตที่ต้องใกล้ถึงก าหนดการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เตรียม
ความพร้อมนิสิตโดยการน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (pre-proposal) เพ่ือทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของ
งานที่น าเสนอ  ก่อนท าการสอบเสนอเค้าโครงกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการแต่งตั้ง  

จากผลการติดตามและการเตรียมความพร้อมนิสิตในการน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ท าให้มีนิสิตขอสอบ 
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ จ านวน 1 คน คือ  

 น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ (3/2559)  

 โดยนิสิตได้ผ่านการสอบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และจากผลการประเมินนิสิตมีเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  
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นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม มีกระบวนการควบคุมการด าเนินการวิจัยให้ได้ผลการ
ทดลองที่มีคุณภาพ โดยมีการติดตาม ประเมิน ผลด าเนินงานวิจัยของนิสิต อยู่เป็นระยะ มอบหมายให้ท าแผนงานวิจัย 
และน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัยในการประชุมกลุ่มวิจัยย่อยตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต และมีการรายงานความก้าวหน้าในรายวิชาสัมมนา 
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท าให้ในปี พ.ศ. 2559 มี
ผลงานวิจัยของนิสิตที่ส่ง manuscript เพ่ือขอรับการตีพิมพ์ จ านวน 2 ฉบับ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมควบคุมและ
ให้ค าปรึกษาในการแก้ไข manuscript  เพ่ือให้ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ท าให้ 
manuscript ทั้ง 2 ฉบับได้รับตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 จากวารสารที่มี impact factor ในระดับ 
2.625 และ 2.673 ซึ่งวารสารทั้งสองถูกจัดอยู่ใน quartile 2 ในสาขา chemistry และ biophysics ดังนี้ 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิต 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
Impact factor 

Quartile 

1 
 

น.ส.สดุารตัน์ เย็นใจ Stromer B, Limbacher M, Jayaram DT, Yenjai S, 
Chowshury R, Buranaprapuk A, Ramaiah D, 
Kumar CV,   Chiral photochemical scissors : 
Towards site specific cleavage of proteins with 
light.  J. Photochem. Photobiol. A 2017; 340: 
181–200. (Invited Feature Article) 
 

2.625 
(2.493, 5 years) 

Q1 (chemical 
engineering) 

 
Q2 (chemistry) 

2 
 

น.ส.สดุารตัน์ เย็นใจ Yenjai S, Kuno M, Samosorn S, 
Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A,  
Photochemistry and mechanism of designed 
pyrenyl probe towards promoted cleavage of 
proteins.  J. Photochem. Photobiol. B 2017; In 
Press. (available on line) 

2.673 
(2.909, 5 years) 

Q2 (Biophysics) 

 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการ
จัดสรรงบประมาณและมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย
กิจการนิสิต ภาควิชาเคมี มีการจัดกิจกรรมนิสิตเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนิสิตมีแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินโครงการที่ชัดเจน ซึ่งทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและ/หรือการเข้า
ร่วมงานหรือโครงการนั้นๆ และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอในที่
ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา ก่อนน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในปี
ถัดไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 1. โครงการไหว้ครู  
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิชาชีพ และ 3. โครงการสัมมนาพิเศษ จัดโดยภาควิชาเคมี โดยมีการเชิญอาจารย์จาก
ต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นิสิต จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ครบ 5 ด้าน ดังนี้  
 

ชื่อโครงการ กิจกรรมด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กิจกรรม
ด้านความรู้ 

กิจกรรม
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กิจกรรมด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการไหว้ครู      
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตวิชาชีพ 

     

โครงการสัมมนาพิเศษ      

(Ph.D.Chem_59_3.2_2) 

 นอกจากนีบ้ัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมมาตรฐานใหม่ในการเขียนปริญญานิพนธ์ i-thesis ทางหลักสูตรจึง
ได้ส่ง น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ ได้เข้าร่วมอบรม i-thesis เพ่ือน ามาใช้ในการท าวิจัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการท างานวิจัย แล้วมีความเห็น
ตรงกันในเรื่องความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ เน้นการเรียนการ
สอนที่เก่ียวกับ ระเบียบวิจัย และ เทคโนโลยีทางการวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น วิชา CH 677 การออกแบบการ
ทดลองทางเคมี ซึ่งจะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ลุ่มลึกในกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และน าไปสู่การมีทักษะการ
วิจัยที่ดียิ่งขึ้นน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 มีการเปิด
รายวิชา CH 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ันสูงเพ่ิมเติม เนื่องจากมีนิสิตที่สนใจท างานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
ในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา CH 677 เป็น รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสิต โดยการเปิดรายวิชาหรือเปลี่ยน
ผู้สอนนั้นจะพิจารณาความต้องการในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นหลัก  
  2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และกลุ่มทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) : อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการและวิจัยให้กับนิสิต โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือ นักวิจัยใหม่ๆ ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัยในอนาคตได้ รวมทั้งการเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาภายนอกสถาบัน ซึ่งจะน าไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด รวมทั้งฝึกทักษะทางความคิดและแก้ปัญหาเมื่อได้รับ

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2.2


หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       17 

ค าถามในแง่มุมต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ จ านวน 1 คนดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อนิสิต งานประชุม 
1 น.ส.ปวีณา เดือนฉาย Asia Analysis ธันวาคม 2559 

(Ph.D.Chem_59_3.2_3) 

   3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) : ได้ส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในข้อนี้
ผ่านการท าวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ์ โดยนิสิตมีโอกาสไปท างานวิจัยบางส่วนที่คณะ / มหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งมี
งานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เช่น การไปท างานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนของ น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ (ได้รับ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)) ที่ University of Connecticut, USA กับ Professor Challa V. 
Kumar (มี.ค. 2559 – ส.ค. 2559) (Ph.D.Chem_59_3.2_4) โดยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาส่งผลงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ มีการประชุมผ่านระบบ Skype เพ่ือเสนอ
ความก้าวหน้าของงานวิจัย ทั้งนี้นิสิตยังได้เรียนรู้การปรับตัวในสถานที่และระบบการท างานในรูปแบบที่แตกต่างไป
จากชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อ่ืน การท างานร่วมกับเพ่ือนชาวต่างชาติ  รวมทั้งส่งเสริมให้
รู้จักการตัดสินใจในด้านชีวิตและการงานด้วยตนเอง 
 คณะวิทยาศาสตร์ ยังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตโดยให้นิสิตตอบแทนด้วยการช่วยงานวิจัยและช่วยสอนในบาง
รายวิชา โดยมีนิสิตรับทุนจ านวน 1 คน ได้แก่ น.ส.อัจฉรา แสนค า  
 นอกจากนี้ นิสิตในหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ยังได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก โดยมีนิสิตได้รับทุนต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จ านวน 2 คน ได้แก่ น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ และ น.ส.เบญจ
วรรณ จิตยุติ  
 2. ทุนจาก Perch-CIC จ านวน 1 คน ได้แก่ น.ส.อัจฉรา แสนค า  
 3. ทุนจาก The International Research Network (IRN) จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จ านวน 1 คน ได้แก่ น.ส.ปวีณา เดือนฉาย  
 4. ทุนจากทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ปรางค์ทิพย์ นาคทอง และ นายวิศรุต หมัดตานี 
(Ph.D.Chem_59_3.2_5) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_3.2_1 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 

ผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 

Ph.D.Chem_59_3.2_2 1. แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
2. แบบประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ภาควิชาเคม ี

Ph.D.Chem_59_3.2_3 หลักฐานการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยของ 
1. น.ส.ปวีณา เดือนฉาย 

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_3
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2.4
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_5
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_1.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2.2
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_3
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Ph.D.Chem_59_3.2_4 หลักฐานการไปท างานวิจัยที่ต่างประเทศของ น.ส.สุดารัตน์ เย็นใจ 
Ph.D.Chem_59_3.2_5 ทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  ทุน IRN  ทุน Perch-CIC  และ ทุนเรียนดี

วิทยาศาสตร์ 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

 

จ านวนรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2557 0 0   0 
ปี 2558 3  0  0 

ปี 2559 3   0 0 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. การขาดแคลนการสนับสนุนทุนการศึกษาภายในที่เพียงพอท าให้ไม่มีแรงจูงใจของนิสิตของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ หรือ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  

2. การแข่งขันที่สูงขึ้นของสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน รวมทั้งความสนใจใน

การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ลดน้อยลงของประเทศ 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

 1. การขาดแคลนงบประมาณในการจัดหา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น

ต่องานวิจัยของนิสิต ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานวิจัย โดยครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ของภาควิชามีอายุการใช้งานที่

สูงและอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องหาครุภัณฑ์ทดแทน เช่น ในปีการศึกษา 2559 เครื่อง NMR ของภาควิชาต้องมีการ

ซ่อมแซมซึ่งขาดแคลนงบประมาณท าให้ภาควิชาต้องยืมเงินคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือซ่อมแซมเครื่องมือ เพ่ือให้นิสิต

สามารถท างานวิจัยต่อไปได้ นอกจากนี้เครื่อง IR และ AAS ยังเสียหายแต่ได้ความร่วมมือจากคณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน 

2. นิสิตต้องรอการตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องจากกระบวนด าเนินการของวารสารระดับนานาชาติมี

ระยะเวลาในการพิจารณาผลการตีพิมพ์แตกต่างกัน มีผลให้นิสิตต้องรอผลการพิจารณาตอบรับ 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2.4
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.2/Ph.D.Chem_59_3.2_5
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.72 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.39 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 3.76 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร โดยมี
แนวโน้มผลการประเมินดีขึ้น (Ph.D.Chem_59_3.3_1) 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท า
แบบสอบถามเพ่ือรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
ผ่านระบบ e-survey (Ph.D.Chem_59_3.3_2) พบว่า ไม่
มีเรื่องร้องเรียนส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 

อธิบายวิธีจัดการข้อร้องเรียนและผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้น 
แนววิธีการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป 
1.ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตได้แก่  - 
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
         - ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
         - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         - กล่องรับข้อความร้องเรียนของภาควิชา 
เคมี อยู่ที่หน้าห้องส านักงานภาควิชาเคมี ชั้น 2 ตึก 15 
และชั้น 6 ตึก 19 
        - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต (e-survey) 
2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนประธานหลักสูตร จะน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข  
        - หากที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร 
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการแก้ไขตามข้อ
แจ้งปัญหาร้องเรียน 
        - แต่กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องระดับ
ภาควิชาและคณะ ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ด าเนินการมอบหมายให้ประธานบริหารหลักสูตรน าข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว ด าเนินการต่อไปโดยน าเข้าประชุม
เพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะต่อไป 
3. เมื่อมีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนแล้ว ทางหลักสูตรจะ

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.3/Ph.D.Chem_59_3.3_1.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.3/Ph.D.Chem_59_3.3_2
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ด าเนินการต่อไปเพ่ือรับฟังความพึงพอใจในการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน โดยอาจติดตามสอบถามความคิดเห็นทั่วไป
จากนิสิตปัจจุบัน 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_3.3_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
Ph.D.Chem_59_3.3_2 ผลการประเมินแบบสอบถามข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร ผ่านระบบ e-

survey จัดท าโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

 

Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.3/Ph.D.Chem_59_3.3_1.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_3/Ph.D.Chem_59_3.3/Ph.D.Chem_59_3.3_2
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ภาควิชามีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยและ
ความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา  ซึ่งมีระบบการรับอาจารย์ใหม่และข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตาม
ระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขาที่
ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ 
เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรง

สาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คน หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืนๆ ตาม

ภารกิจของทางสาขา  นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันใน
ต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย 
งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ  โดยกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา และระดับคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรรายใหม่ต่อที่ประชุมภาควิชา 

8. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  จึง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณาจากอัตราการ

คงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อหาอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือรับทราบและพิจารณาจ านวนนิสิตใหม่ และนิสิตที่คงเหลือใน
หลักสูตร พร้อมทั้งการพิจารณาหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการควบคุมดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การควบคุมการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 พร้อมทั้งการ
ก ากับดูแลการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และประชุมวิเคราะห์ผลและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
หลักสูตร  

3. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา (http://esurvey.swu.ac.th) 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ ดีมาก และในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ ดีมาก (Ph.D.Chem_59_4.1_1) นอกจากนี้
หลักสูตรได้มีการประเมินอัตราก าลัง คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
 2. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
 5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 6. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติดประกาศ
เกียรติคุณ  
 ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ใน
หัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี และ การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE และ เกณฑ์ AUN-QA  
(Ph.D.Chem_59_4.1_2)  และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการระดมสมองเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาตาม
หลักการ OBE และ เกณฑ์ AUN-QA 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ที่อาจารย์ประจ าหลักสู ตรได้เข้าร่วมเพ่ือ
พัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร  

http://esurvey.swu.ac.th/
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_1%20ผลการประเมินโดยกรรมการบิรหารหลักสูตร.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_2.pdf


หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       23 

- โครงการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
- โครงการอบรมความรู้การบริหารหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ  

 โดยในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ทั้ง 5 ท่าน ได้เข้า
ร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาตนเอง/น าเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร 1. เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี มศว โดย 
Professor James S. Chickos ในหัวข้อ 
Adventures in Thermochemistry Application 
of Correlation-Gas Chromatography to the 
Thermochemistry of Catnip, Cedrol and 
Adamantanol ในวันที่ 18 มกราคม 2560 

2 รศ.สิริธร  สโมสร 1. เข้าร่วมประชุมเรื่อง การประชุมเพ่ือสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 
15 ธ.ค. 2559 โรงแรมแมนดาริน  
2. เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี มศว วันที่ 18 
มกราคม 2560 โดย  
- Emeritus Professor John Bremner ในหัวข้อ 
New Indigo Chemistry 
- Professor James S. Chickos ในหัวข้อ 
Adventures in Thermochemistry Application 
of Correlation-Gas Chromatography to the 
Thermochemistry of  Catnip, Cedrol and 
Adamantanol 
3.  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Natural products 
drug discovery for diseases of the elderly; วันที่ 
16 พฤษภาคม 2560; ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ  

3 รศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ 1. AUNQA Tier 1 training 18 - 21 October 2016 
2. หลักสูตร  TQA Criteria รุ่น 4 
วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 
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4 รศ.พรพิมล  ม่วงไทย 1.Pornpimol Muangthai .Antioxidant Quality of 
Betel Leaf and Cinnamon Extracts. 
International  20th World Congress on Clinical 
Nutrition (WCCN). 14-16 
Dec.Bangkok,Thailand.2016. 
2. Pornpimol Muangthai, Patcharapun  

Ditsayamontri , Nutchanard Tumtamai and 

Thanawan Uaroon.2017. .Efficacy of Betel Leaf 

Extracts as antioxidant in Moisture Cream 

.Proceeding on 2017The Asia-Pacific 

Conference on life Science and Biological 

Engineering.29-31 March 2017.Nagoya, Japan. 

5 ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร The 28th Annual Meeting of the Thai Society 
for Biotechnology and International 
Conference (TSB 2016) “Natural Resources 
and Bio-based Innovative Product” ระหว่างวันที่ 
28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(Ph.D.Chem_59_4.1_3) 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ปีการศึกษา 

2559) 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน 0 คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี             

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_59_4.1_1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Ph.D.Chem_59_4.1_2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ในหัวข้อ Active 
learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี และ การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE และ 
เกณฑ์ AUN-QA   

Ph.D.Chem_59_4.1_3 หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_3
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_1%20ผลการประเมินโดยกรรมการบิรหารหลักสูตร.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_2.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.1/Ph.D.Chem_59_4.1_3
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 48 

เทียบคะแนน 5 คะแนน    4 คะแนน 
 
 
 

ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร ---  
2 รศ.สริิธร  สโมสร สริิธร สโมสร. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี  11579. สารอนุพันธ์ 13-เอรลิอัลคิ

ลีนออกซีเบอร์เบอรีนที่มีฤทธิ์เป็นสารตา้นมะเร็งเตา้นม. 7 มิถุนายน 
2559. 

0.4 

3 รศ.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจรญิวงศ์ ---  

4 รศ.พรพิมล  ม่วงไทย ---  
5 ผศ.พนารตัน์  อรุณรัติยากร 1. Nutaratat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, and Limtong S. 

Fed-batch Fermentation of Indole-3-acetic Acid 
Production in StirredTank Fermenter by Red Yeast 

2 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

Rhodosporidium paludigenum. Biotechnology and 
Bioprocess Engineering (2016) 21: 414-421.  
2. Nutaratat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, and Limtong 

S.Indole‑3‑acetic acid biosynthetic pathways in the 
basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum. 
Arch Microbiol (2016) 198:429–437. 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 2.4 
คิดเป็นร้อยละ 48 

 
ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกได้รับการอ้างอิงใน 
                    ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1. จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2016)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 32  

2. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 6.40 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
คะแนนเท่ากับ 5 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ปี พ.ศ. 
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ. 
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ. 
2557 

(2014) 

ปี พ.ศ. 
2558 

(2015) 

ปี พ.ศ. 
2559 

(2016) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 5 5 5 5 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล 
TCI 

     

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล 
Scopus 

4 2 17 6 3 

รวมจ านวนบทความวิจยัที่ไดร้ับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

4 2 17 6 3 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิงต่ออาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

32/5 = 6.40 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากับ  5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_59_4.2.3_1 บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 
Ph.D.Chem_59_4.2.4_1 จ านวนบทความในปี พ.ศ. 2555-2559 (ค.ศ. 2012-2016) ที่ได้รับการอ้างอิง 

 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.38 4.40 4.43 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

(Ph.D.Chem_59_4.3_1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าต่อการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.2/4.2.3_1%20(publication)
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.2/4.2.4_1(Citation)
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.3/Ph.D.Chem_59_4.3_1%20ผลการประเมินโดยกรรมการบิรหารหลักสูตร.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_4/Ph.D.Chem_59_4.3/Ph.D.Chem_59_4.3_1%20ผลการประเมินโดยกรรมการบิรหารหลักสูตร.pdf
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์ (มคอ.

1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และ
โครงร่างของหลักสูตร 

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินท
รีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 และ
พิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกัน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและ
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและ 
แผนการเรียน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่ วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. เสนอ มคอ. 2 ตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให ้สกอ.รับทราบหลักสูตร  
7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอน และก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  (มคอ.

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

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 7) 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการออกแบบ

หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งค านึงถึงความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยของหลักสูตร และได้มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร
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ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน อีกทั้งมีการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะที่เกี่ยวข้องเพ่ื อให้
นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชา
ทางทฤษฏี และทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะงานวิจัย ดังจะเห็นได้จากรายวิชาเลือกที่เปิดสอนใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเคมี
ประยุกต์ โดยนิสิตจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มสาขาเคมีประยุกต์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  

  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ผ่านการประชุมจากคณาจารย์ในแต่ละสาขาเพ่ือ
ประกอบเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับเคมีประยุกต์ และได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและการประเมินของผู้ใช้
บัณฑิต (Ph.D.Chem_59_5.1_1) นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตว่า
เป็นไปตามที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ผ่านทางผลการเรียน และมีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุก
รายวิชาที่มีการเปิดสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และ
น าไปสู่ความช านาญเฉพาะด้านส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร หลักสูตรจึงได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตภายหลังเสร็จสิ้นปี
การศึกษา เพ่ือรับความคิดเห็นจากนิสิตเพื่อน าไปปรับปรุงสาระวิชา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ ได้มีการออกแบบรายวิชาที่เน้นให้มีการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น รายวิชา CH 760 ปัญหาพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาสัมมนา CH 761-
764 โดยนิสิตต้องศึกษาท าความเข้าใจหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยและหลากหลายมาใช้ในการสัมมนาโดยน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและเป็นการรายงานความก้าวหน้าในงานวิจัย  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ประชุมหารือในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เสนอเข้าท่ีประชุมภาควิชา และได้รับการพิจารณาดังนี้ 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการขอความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2560 
  โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 
(Ph.D.Chem_59_5.1_1) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดท าแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมยั (มคอ. 5) และยังให้มีการปรับเนื้อหาการสอนและผู้สอนให้เหมาะสมกับงานวิจัยของนิสิตโดยในภาคเรียนที่ 
1/2559 มีการเปิดรายวิชา CH 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ันสูงเพ่ิมเติม เนื่องจากมีนิสิตที่สนใจท างาน

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.1/Ph.D.Chem_59_5.1_1%20T2%20ปร.ด.เคมีประยุกต์%202560%2017_6_2017.pdf
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วิจัยที่เกี่ยวข้อง และในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา CH 677 เป็น รศ.ดร.วีณา 
เสียงเพราะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสิต  ซึ่งรายวิชา
ดังกล่าวมีการรายงานผลการด าเนินในการปรับปรุงเนื้อหา ดังนี้  
 

รายวิชา การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับปริญญานิพนธ์ 
CH 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี เนื้อหาการสอนในปีการศึกษา 2559 มีการปรับเนื้อหาการ

สอนให้เป็นการมุ่งเน้นหัวข้อการสอนทางเคมีวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องส าคัญต่างๆ เช่น เทคนิคการแยกสารขั้นสูง เทคนิค
การไฟฟ้าเคมีขั้นสูง รวมทั้งการอภิปรายและเรียนรู้วิธีการ
ใหม่ๆ ทางการวิเคราะห์ที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
เช่นการพัฒนาวัสดุนาโนชนิดใหม่เพ่ือการสร้างตัวตรวจวัด 
การสร้างอุปกรณ์การตรวจวัดแบบใหม่ เช่นอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษ เป็นต้น 

CH 773 การวิเคราะห์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมข้ันสูง เนื้อหาการสอนในปีการศึกษา 2559 มุ่งเน้นหัวข้อเทคนิค
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ 
ทางการวิเคราะห์ การค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
อภิปรายในชั้นเรียน เช่น วิธี การตรวจวัดสารเคมี ใน
สิ่งแวดล้อม และเทคนิคในการตรวจวัด เป็นต้น 

(Ph.D.Chem_59_5.1_2) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_59_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_59_5.1_2 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับปริญญานิพนธ์ของรายวิชา CH 677 และ 

เนื้อหารายวิชาเปิดใหม่ CH 773 
 
การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 1.1 จ านวนการรับนิสิตไม่ได้จ านวนตามแผนที่ก าหนดไว้  
 1.2 นิสิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ต้องได้รับการพัฒนา 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2.1 งบประมาณท่ีภาควิชาได้รับการจัดสรรมีจ านวนที่น้อยลง ส่งผลต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการท าวิจัย รวมทั้งงบประมาณที่น้อยลงในการจัดหาสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.1/Ph.D.Chem_59_5.1_2
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.1/Ph.D.Chem_59_5.1_1%20T2%20ปร.ด.เคมีประยุกต์%202560%2017_6_2017.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.1/Ph.D.Chem_59_5.1_2
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  2.2 นิสิตประสบปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา  
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

  3.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและงานวิจัยให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง  
  3.2 เปิดรับนิสิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
  3.3 ปรับเกณฑ์รับเข้าในหลักสูตร เพื่อรองรับนิสิตจากหลักสูตร วท.ม. เคมี ให้สามารถเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแบบ 1.1 ที่เน้นการท าวิจัยเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  3.4 ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกันของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือการขอทุนวิจัยสนับสนุนในการ
จัดหาสารเคม ีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันระหว่างคณะต่างๆใน
มหาวิทยาลัย 
  3.5 น าเสนอความไม่เพียงพอของทุนการศึกษาต่อภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือหามาตรการส่งเสริมทุนการศึกษาและดึงดูดผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 

3.6 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาของหลักสูตรให้มากขึ้น  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
1.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี
พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ
สอน 

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีการประชุมก าหนดผู้สอน โดยคณาจารย์ที่ท าการสอนได้ต้องมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีการประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) และได้การปรับเปลี่ยนผู้สอนในรายวิชา CH 677 การออกแบบการทดลอง  
เพ่ือให้เหมาะสมกับงานวิจัยของนิสิตที่เข้าเรียน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
น าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ  ภาควิชา

เคมี ก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือด าเนินการปิด

รายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6   
6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป (ดังแสดงในแผนผังที่ 9) 
  ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 

ของแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดสอน เพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่กับนิสิต  โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 8 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 8 รายวิชา นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้มีมาตรการผู้รับผิดชอบ มคอ. ใน
การก าหนดผู้สอน เนื่องจากรายวิชาในภาคเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน ผู้สอนจะได้ทราบบทบาทและความ
รั บ ผิ ด ช อบ ขอ ง ต น เ อ ง ใน ก า รก า กั บ ติ ด ต า ม  มค อ . 3  แ ล ะ  ม ค อ . 5  แ ล ะ ใ ช้ ร ะบบ ม ค อ .  อ อน ไ ล น์ 
(http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/) 
 โดยในปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชามีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.5 ออนไลน์ 
(Ph.D.Chem_59_5.2_1) 

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ  โดย

พิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ื อให้ค าปรึกษา 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 
คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอชื่อโดยความ
เห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
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5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงที่
แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการท า
ปริญญานิพนธ์ 

7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2559 มีหัวข้อเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 1 หัวข้อ ดังนี้
(Ph.D.Chem_59_5.2_2) 

รายชื่อนิสิต หัวข้อเค้าโครงปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
1. น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ Study on Photo- and Thermalchemistry of 

new designed organic compounds and 
metal complexes towards interaction 
with proteins 

รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

 ซึ่งหัวข้อของเค้าโครงปริญญานิพนธ์มีการน าศาสตร์ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัย เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการ
ท าวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา  
 2. นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)  
 3. นิสิตเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (บว.411) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ดังนี้  

รายช่ือนิสิต หัวข้อเค้าโครงปริญญา
นิพนธ ์

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม 

1. น.ส.เบญจวรรณ จิตยตุ ิ Study on Photo- and 
Thermalchemistry of new 
designed organic 
compounds and metal 
complexes towards 
interaction with proteins 

รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร รศ.ดร.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจรญิวงศ์ 
ดร.พรทิพย์  บุญศร ี

(Ph.D.Chem_59_5.2_3) 
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  ในกรณีของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ มีความสนใจในการใช้สารอินทรีย์และสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถ
แสดงสมบัติในการตัดโปรตีน หลักสูตรจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัย โดยมี 
รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร ที่เชี่ยวชาญสาขาชีวเคมีเชิงฟิสิกส์และการตัดโปรตีนด้วยสารเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก   นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญสาขาเคมีอนินทรีย์ คือ รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ และ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญสาขาเคมีค านวณเชิงฟิสิกส์ คือ ดร.พรทิพย์ บุญศรี คอยให้ความช่วยเหลือในการท า
ปริญญานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานวิจัยของนิสิต 
มีการเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้นิสิตร่างต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ผลงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก้ไขต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2559 มี
ผลงานวิจัยของนิสิตที่ส่ง manuscript เพ่ือขอรับการตีพิมพ์ จ านวน 2 ฉบับ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมควบคุมและ
ให้ค าปรึกษาในการแก้ไข manuscript  เพ่ือให้ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐานสูงขึ้น ท าให้ 
manuscript ทั้ง 2 ฉบับได้รับตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 จากวารสารที่มี impact factor ในระดับ 
2.625 และ 2.673 ซึ่งวารสารทั้งสองถูกจัดอยู่ใน quartile 2 ในสาขา chemistry และ biophysics ดังนี้ 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิต 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
Impact factor 

Quartile 

1 
 

น.ส.สดุารตัน์ เย็นใจ Stromer B, Limbacher M, Jayaram DT, Yenjai S, 
Chowshury R, Buranaprapuk A, Ramaiah D, 
Kumar CV,   Chiral photochemical scissors : 
Towards site specific cleavage of proteins with 
light.  J. Photochem. Photobiol. A 2017; 340: 
181–200. (Invited Feature Article) 

2.625 
(2.493, 5 years) 

Q1 (chemical 
engineering) 

 
Q2 (chemistry) 

2 
 

น.ส.สดุารตัน์ เย็นใจ Yenjai S, Kuno M, Samosorn S, 
Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A,  
Photochemistry and mechanism of designed 
pyrenyl probe towards promoted cleavage of 
proteins.  J. Photochem. Photobiol. B 2017; In 
Press. (available on line) 

2.673 
(2.909, 5 years) 

Q2 (Biophysics) 

 (Ph.D.Chem_59_5.2_4) 

  
นอกจากนี ้นิสิตมีการน าเสนอการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ และน าเสนอในวิชา CH 763 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 3 ก่อนที่จะเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_59_5.2_1 มคอ. 3 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Chem_59_5.2_2 หัวข้อปริญญานิพนธ์ของ น.ส.เบญจวรรณ จิตยุติ 

Ph.D.Chem_59_5.2_3 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

Ph.D.Chem_59_5.2_4 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

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

 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยพิจารณาจากข้อมูล มคอ.3 ของ 15 รายวิชา พบว่ามีกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนและการประเมินที่หลากหลาย และ

เมื่อน าข้อมูลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาประเมิน พบว่ามีการด าเนินการครบทุกผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน 
รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ 

ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ

สื่อสาร และ การ
ใช ้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี                 

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทาง ไฟฟ้า                 

คม 589 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับการ
วิจัย 

                

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์                 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร                 

ค ม 674 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ค มี ใ น น า โ น
เทคโนโลยี 
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Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.2/Ph.D.Chem_59_5.2_4


หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       36 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ

สื่อสาร และ การ
ใช ้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี                 

คม 682 เคมีสะอาด                 

คม 760 ปัญหาพิเศษ                 

คม 761 สัมมนาเคมี ประยุกต์ 1                 

คม 762 สัมมนาเคมี ประยุกต์ 2                 

คม 763 สัมมนาเคมี ประยุกต์ 3                 

คม 764 สัมมนาเคมี ประยุกต์ 4                 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูง 

               

คม 799 ปริญญานิพนธ์                

รวม                 

 
หลักสูตรยังมีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นจ านวน 6 รายวิชา จากทั้งหมด 15 

รายวิชา คิดเป็น 40% จากรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน (Ph.D.Chem_59_5.3_1) 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระบุใน มคอ. 3 
2. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 
3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุมภาควิชา 
4. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการ

เรียน 
5.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน  หัวหน้าภาควิชา  
และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป 
 6. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 

ในปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชาผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียน แล้วน าเสนอที่ประชุมภาควิชาเคมีเพ่ือทวน
สอบผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 6 รายวิชา แล้วน าเสนอ

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.3/Ph.D.Chem_59_5.3_1
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ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเห็นชอบ พบว่าการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชามีเกณฑ์การตัดสิน
ที่ชัดเจนและผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Ph.D.Chem_59_5.3_2) 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้ผู้สอน

จัดท า มคอ.5/มคอ.6 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดู

ความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

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

 ปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชามีการจัดท าและส่ง มคอ. 5 ตามระบบและข้ันตอน โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 
มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ. 5 จ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ. 5 
จ านวน 6 รายวิชา (Ph.D.Chem_59_5.3_3) และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา (Ph.D.Chem_59_5.3_4) และ มีการจัดท า มคอ. 5 ออนไลน์ในทุกรายวิชา 

 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีนิสิตเสนอสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_5.3_1 ผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา CH 677, CH 760, CH 762, CH 

763, CH 764, CH 773 
Ph.D.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มกราคม 2560 และ วาระ

พิเศษครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 วาระเรื่องการตัดสินผลการเรียน 
Ph.D.Chem_59_5.3_3 มคอ. 5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 

Ph.D.Chem_59_5.3_4 มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.3/Ph.D.Chem_59_5.3_2
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.3/Ph.D.Chem_59_5.3_3
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.3/Ph.D.Chem_59_5.3_1
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.2
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.3
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมจ านวน 4 
ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน 

Ph.D.Chem_59_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับ
การรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที ่3 ก.ย. 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

Ph.D.Chem_59_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3/ 

มคอ.4  ใน 

ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 9 วิชา       

ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 6 วิชา ก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวชิา  

Ph.D.Chem_59_5.4_3 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 9 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 6 วิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2559 ครบทุกรายวิชา  

Ph.D.Chem_59_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

Ph.D.Chem_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  

หลักสตูร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มีการทวนหลักสตูรยังมีการ
ประเมินทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ของนิสิตเป็นจ านวน 
6 รายวิชา จากท้ังหมด 15 รายวิชา คิดเป็น 40% จาก

Ph.D.Chem_59_5.4_6 

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_1
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_2
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_3
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_4
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_6
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

รายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูร ปร.ด.เคมีประยุกต์ มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

Ph.D.Chem_59_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่ประเมิน เนื่องจากไม่มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูรรายใหม่
ในปีการศึกษา 2559 

 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตรปร.ด.เคมีประยุกต์ ได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

Ph.D.Chem_59_5.4_8 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ปีการศึกษา 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

Ph.D.Chem_59_5.4_9 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสตูร ปร.ด.เคมีประยุกต ์เท่ากับ 4.72 

Ph.D.Chem_59_5.4_10 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากไม่มผีูส้ าเรจ็การศึกษา ในประจ าปี
การศึกษา 2559 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Chem_59_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
Ph.D.Chem_59_5.4_2 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

Ph.D.Chem_59_5.4_3 มคอ.3 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_7
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_8
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_9
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_10
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_1
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_2
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_3
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Ph.D.Chem_59_5.4_4 มคอ.5 ของรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
Ph.D.Chem_59_5.4_5 มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Chem_59_5.4_6 ผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

Ph.D.Chem_59_5.4_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Chem_59_5.4_8 การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

Ph.D.Chem_59_5.4_9 การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
Ph.D.Chem_59_5.4_10 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปร.ด.เคมี

ประยุกต์ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชา เพ่ือ

รวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 

 4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 5. ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการจัดล าดับความ

จ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 

 6. ภาควิชาด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  

 7. มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ

น าเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้ในประเด็น

ใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ  

  ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาได้เสนอขอตั้งงบประมาณและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในการก ากับของภาคฯ ดังนี้   

Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_4
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_6
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_7
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_8
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_9
Ph.D.%20Chem%2059_5/Ph.D.Chem_59_5.4/Ph.D.Chem_59_5.4_10
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-  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดล าแสง
คู่ เครื่องผลิตน้ าคุณภาพสูงส าหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องชั่งทศนิยม 5 ต าแหน่ง เครื่อง autoclave และตู้แช่แข็งแบบ
แนวนอน -80 องศาเซลเซียส (Ph.D.Chem_59_6.1_1) 

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 15 รายการ เป็นเงิน 
705,600 บาท (Ph.D.Chem_59_6.1_2) โดยได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องให้ก าเนิดแสงยูวี เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า เครื่องกรองน้ า สแกนเนอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เก้าอ้ีส านักงาน ตู้
สูงบานเลื่อนอเนกประสงค์ มู่ลี่ 

- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  
ประจ าปีงบประมาณ  2560 ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 248,700 บาท 
(Ph.D.Chem_59_6.1_3) โดยได้จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง เตาให้ความร้อน เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสง ตู้เย็น 

และได้ด าเนินการประสานงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินการ 

1. ห้องสมุดควรจะมีหนังสือให้ค้นคว้าได้
มากกว่านี้ และมีการพัฒนาความทันสมัย
ของหนังสือตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน 

มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร 
ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกปี และได้มีการเสนอซื้อหนังสือเพ่ิมเติมไป
ยังส านักหอสมุดกลางอย่างต่อเนื่อง 

2. อยากให้เพ่ิมเติมอุปกรณ์ในห้อง Lab 
และ เครื่องมือที่ใช้ในห้องทดลองให้ทันสมัย
และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนิสิต 

ภาควิชามีการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่
ใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3 .  ให้ มี ก า รปรั บปรุ งห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร 
เนื่องจากเป็นอาคารเก่าท าให้มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 

ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง
สาธารณูปโภค  

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและส ารวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้

พร้อมใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเครื่อง LCD และคอมพิวเตอร์

ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน ส่วนห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องวิจัย  นิสิต

แต่ละกลุ่มจะมีตู้ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์ /เครื่องมือทาง

Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_1.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_2.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_3.pdf
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วิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชาสามารถ

ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi   และระบบ  Wireless  ของมหาวิทยาลัย ที่

มีการเพ่ิม Wireless จาก AIS เพ่ือให้การบริการที่มากขึ้น รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นผ่านระบบ

ห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และ

ฐานข้อมูลอื่นๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการ

ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี  

ภาควิชาเคมีได้จัดให้มีห้องพักส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ห้อง 15-1020A, 19-1003, 19-1007, 19-1008) โดยมี
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูลส าหรับงานวิจัย มี printer ส าหรับพิมพ์ข้อมูล 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือน ามา

เป็นขอ้มูลในการด าเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ จาก

การสอบถามนิสิตพบว่า นิสิตต้องการเครื่องมือในการท างานวิจัยเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2559 ได้มี

การสนับสนุนเครื่องมือเพ่ิมขึ้นจากความร่วมมือกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ย วเชิงนิเวศ และมี

ฐานข้อมูลที่ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลได้มากข้ึน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Chem_59_6.1_1 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

Ph.D.Chem_59_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต
แพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 2560 

Ph.D.Chem_59_6.1_3 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามค าขอตั้ง
งบประมาณ 

 

Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_1.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_2.pdf
Ph.D.%20Chem%2059_6/Ph.D.%20Chem%2059_6.1_3.pdf
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หมวดที่ 5  

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การปรับปรุง

หลักสูตร 

31 กรกฎาคม 2560 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการ

เพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือให้ทันสมัย โดยร่าง

หลักสูตรปรับปรุงได้ผ่านมติที่ประชุม

ต่างๆ ดังนี้ 

1. ประชุมภาควิชา เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2559  

2. การวิพากย์หลักสูตรโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 

21 กรกฎาคม 2559 

3. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

จากคณะกรรมการการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2559 

4. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

จากสภาวิชาการในการประชุม  

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 

มกราคม 2560 

5. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

จากสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

มีการปรับผลการเรียนรู้ของนิสิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับ 

หลักสูตร วท.ม.เคมี 

มีการปรับรายวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกในสาขาชีวเคมี มีการปรับระบบหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 

และรหัสวิชาปริญญานิพนธ์  

 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา แต่มีการเพิ่มวิชาเลือกสาขาชีวเคมี เพ่ือให้มีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัย 

 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ตาม

เกณฑ์ AUNQA 

2562 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.85 ดีมาก 2.2 ไม่ประเมิน 

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 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.55 ดี 12 ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       47 

ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

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

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 

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

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

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/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

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

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณใ์นการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานพินธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

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/ไม่ผา่น) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร........................................... สาขา..........................ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.85 1 4.85 4.85 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปรญิญาตรี) 

    

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

   ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต        3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต      3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต       3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.58 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร       3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร        
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก      5.00 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

     5.00 

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

   5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร       3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร       3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน      3.50 

ตวับ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน        3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

     3.50 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้       3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน  11  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 41.60 

         ตัวบ่งชี้ 12 
    คะแนน 3.47 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.85 

(2.1,2.2) 
 2.2 ไม่ประเมิน 

3 3 
3.00 

(3.1,3.2,3.3) 
- -  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3.58 

(4.1,4.2,4.3) 
- -  ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3.50 
(5.1) 

3.50 
(5.2,5.3,5.4) 

-  ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
3.00 
(6.1) 

-  ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน     ระดับคุณภาพ ดี 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 

องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.บัณฑิตมีคุณภาพและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การจบการศึกษาของนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการ
ศึกษา 

1. เพ่ิมมาตรการติดตามและช่วยเหลือในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นิสิตมีความสามารถทางวิชาการ โดยมีนิสิตที่
ได้รับทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

2. นิสิตมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 1. เปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปท าวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.จ านวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  

 

องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งวิชาการและมี
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเวลาในการท า
วิจัยมากข้ึน 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเพ่ิมพูนความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองในการน ามาพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 6 
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จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางเคมีในการท า
วิจัยให้แก่นิสิตมากข้ึน 

1. ควรมีศูนย์เครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท า
วิจัยมากขึ้น และสร้างเครือข่ายในการท าวิจัยกับสถาบัน
อ่ืน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: รศ.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: รศ.สิริธร  สโมสร                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: รศ.ธีรยุทธ  ลิว่พรเจริญวงศ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: รศ.พรพิมล  ม่วงไทย                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH558 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH559 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH654 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH655 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH674 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH760 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH761 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH763 1/2559 - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH773 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH589 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH677 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH682 2/2559 3 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH762 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH764 2/2559 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH799 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
END900 2/2559 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
QUA900 2/2559 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      

 
น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวชิำ 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

CH516 เคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ของโลหะทรานซิชัน 

1/2559   

CH517 จลนพลศาสตร์และกลไก
ของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์ 

1/2559   

CH528 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 1/2559   

CH539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง 1/2559   
CH589 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ
การวิจัย 

1/2559   

CH594 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือประยุกต์ 

1/2559   

CH612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินท
รีย์ 

1/2559   

CH623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1/2559   
CH624 การสังเคราะห์ทางเคมี
อินทรีย์ขั้นสูง 

1/2559   

CH636 เคมีค านวณขั้นสูง 1/2559   

CH638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิง
ฟิสิกส์ 

1/2559   

CH676 เคมีคอมบิเนโทเรียล 1/2559   

CH677 การออกแบบทดลองทาง
เคมี 

1/2559   

CH678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทาง
เคมี 

1/2559   

CH682 เคมีสะอาด 1/2559   
CH714 เคมีชีวอนินทรีย์ 1/2559   

CH715 เคมีของการเร่งปฏิกิริยา 1/2559   

CH716 การประยุกต์เชิงเคมีของ
ทฤษฎีกลุ่ม 

1/2559   

CH730 เคมีควอนตัม 1/2559   
CH733 จลนพลศาสตร์และกลไก
ของปฏิกิริยาเคมี 

1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
CH757 เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง 1/2559   

CH762 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1/2559   

CH764 สัมมนาเคมีประยุกต์ 4 1/2559   
CH775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์
ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

1/2559   

CH783 การออกแบบและค้นพบยา 1/2559   

CH516 เคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ของโลหะทรานซิชัน 

2/2559   

CH517 จลนพลศาสตร์และกลไก
ของปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์ 

2/2559   

CH525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
ในเคมีอินทรีย์ 

2/2559   

CH527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 2/2559   

CH539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง 2/2559   
CH558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรส
โกป ี

2/2559   

CH559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 2/2559   
CH612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินท
รีย์ 

2/2559   

CH623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2/2559   

CH638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิง
ฟิสิกส์ 

2/2559   

CH654 หัวข้อพิเศษทางเคมี
วิเคราะห์ 

2/2559   

CH655 เทคนิคการแยกสาร 2/2559   

CH674 การประยุกต์เคมีในนาโน
เทคโนโลยี 

2/2559   

CH676 เคมีคอมบิเนโทเรียล 2/2559   

CH678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทาง
เคมี 

2/2559   

CH714 เคมีชีวอนินทรีย์ 2/2559   
CH715 เคมีของการเร่งปฏิกิริยา 2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
CH716 การประยุกต์เชิงเคมีของ
ทฤษฎีกลุ่ม 

2/2559   

CH730 เคมีควอนตัม 2/2559   

CH733 จลนพลศาสตร์และกลไก
ของปฏิกิริยาเคมี 

2/2559   

CH757 เทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง 2/2559   

CH760 ปัญหาพิเศษ 2/2559   
CH761 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 2/2559   

CH763 สัมมนาเคมีประยุกต์ 3 2/2559   

CH773 การวิเคราะห์เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมข้ันสูง 

2/2559   

CH775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์
ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

2/2559   

CH783 การออกแบบและค้นพบยา 2/2559   
END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  2/2559   

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       59 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
          

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   

ทักษะทางปัญญา   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

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 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

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

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

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

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

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

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

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

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   

 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 านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  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)  1 ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์       63 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

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 ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 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   
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 าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 32 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
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86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  6.40 ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  

 

 

 


