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หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

  

1. หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
2. รหัสหลักสูตร……………………….. 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามที่ระบุใน มคอ.2 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

1) Mr. David James Harding 1) Mr. David James Harding  
2) นำงพิมผกำ ฮำร์ดิง 2) นำงพิมผกำ ฮำร์ดิง  
3) นำงสำวมนตรำ ไชยรัตน์ 3) นำงสำวมนตรำ ไชยรัตน์  
4) นำยสรำวุธ เดชมณี 4) นำยอภิรักษ์ พยัคฆำ เนื่องจำกนำยสรำวุธ เดชมณี ลำออกจำกกำร

เป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
5) นำยวรพงศ์ ภู่พงศ์ 5) นำยวรพงศ์ ภู่พงศ์    

รวม  5  คน  
หมายเหต ุได้ท ำกำรขอเสนอเปลี่ยนชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเมื่อวันที ่29 กรกฎำคม 2556 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตามที่ระบุใน มคอ.2 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัจจุบัน 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

1) นำงพิมผกำ ฮำร์ดิง 1) นำงพิมผกำ ฮำร์ดิง  
2) นำยสรำวุธ เดชมณี 2) นำงสำวมนตรำ ไชยรัตน์ เนื่องจำกนำยสรำวุธ เดชมณี ลำออกจำกกำร

เป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
3) นำยวรพงศ์ ภู่พงศ์ 3) นำยวรพงศ์ ภู่พงศ์  

รวม 3  คน  
หมายเหต ุได้ท ำกำรขอเสนอเปลี่ยนชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเมื่อวันที ่29 กรกฎำคม 2556 
 

5. อาจารย์ผู้สอน  
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร. ดร.เดวิด เจมส์  ฮำร์ดิง 
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง 
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรำ ไชยรัตน์ 
5) อำจำรย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข 
6) อำจำรย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
7) อำจำรย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
8) อำจำรย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
9) อำจำรย์ ดร.สภุำภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
10) อำจำรย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆำ 
11) อำจำรย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี
12) อำจำรย์ ดร.ภำรวี รัตนกิจ 
13) อำจำรย์ ดร.ภมรรตัน์ เกื้อเส้ง 

 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมรำช 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต 

 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 0 คน 
 

2. การรับนักศึกษา [ตัวบ่งช้ี 3.1]  
 

    ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี ้
    1) กระบวนกำรรับนักศึกษำของหลักสูตร 
    2) กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของหลักสูตร 

 
 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรรบันักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของหลักสูตร 
ระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำเคมี มี
ขั้นตอนแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 การประชาสัมพันธ ์(ผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบณัฑิตศึกษำ) 
ส ำนักงำนบัณฑติศึกษำ จัดท ำคูม่อื เอกสำรประชำสัมพันธ์หลักสตูรบัณฑิตศึกษำ
ต่ำงๆแบบแผ่นพับ ใบปลิว เพือ่น ำส่งไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เป็นกลุม่เป้ำหมำย 
และกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมคัรผ่ำนเวปไซต์ของส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
 
 

 การรับสมัคร (ผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ) 
กำรรับสมัครตำมระบบออนไลน์ (เป็นระบบรวมของทุกหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์) หรือสมคัรด้วยตนเองโดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ 

ส ำนักงำนบัณฑติศึกษำ มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ ์
ต.ไทยบรุี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80161  

การเปิดรับสมัคร ตลอดท้ังปี 
 การคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัคร (ผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบณัฑิตศึกษำ) 

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนบณัฑติศึกษำ ซึ่งดูแลทุกหลักสูตรของระดับบณัฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ ท ำกำรคดักรองคุณสมบัติของผูส้มัครเบื้องต้น ตำมประกำศ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณว์่ำด้วยกำรศึกษำข้ันบณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2549 
จำกนั้นน ำขอ้มูลกำรสมคัรพร้อมหลักฐำนส่งมำยังส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

 การสอบสัมภาษณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก หลักสูตรฯ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์) 
 การแจ้งผลการสัมภาษณ์ (ผู้รบัผดิชอบหลัก หลักสูตรฯ ส ำนักวิชำ

วิทยำศำสตร์) 
 การขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษา (ผู้รบัผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบัณฑติศกึษำ) 

 
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของหลักสูตร 
ส ำนักงำนบัณฑติจัดปฐมนิเทศรวมของทุกหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ เพื่อช้ีแจงข้อบังคับ 
และระบบกำรลงทะเบียนและแบบฟอร์มต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแก่นักศกึษำ 
 
 
 
 

 
 
ไฟล์แผ่นพับบณัฑติศึกษำ ปีกำรศกึษำ 
2557  
ไฟล์โปสเตอร์ กำรรับสมัคร ปีกำรศึกษำ 
2557  
เวปไซตส์ ำนักงำนบณัฑิตศึกษำ 
http://graduate.wu.ac.th/ 
 
ลิงค์กำรสมัครออนไลน์ ส ำหรับหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษำทุกหลักสตูรของ
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
http://202.28.69.99/registrar/appgr
aduate/ 
 
ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลยั
ลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบณัฑติศึกษำ 
พ.ศ. 2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2557 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vQ1ZweTdJU2lfeEU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vQ1ZweTdJU2lfeEU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOV9Na0hDVm92UTg
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOV9Na0hDVm92UTg
http://graduate.wu.ac.th/
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veDdmbzI2bTdIU0E
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
กำรน ำระบบและกลไกกำรรบันักศึกษำมำด ำเนินกำร 

 การประชาสัมพันธ ์
นอกเหนือจำกกำรประชำสัมพันธโ์ดยส ำนักงำนบณัฑิตศึกษำแล้ว ทำงหลักสูตรได้
จัดท ำเวปไซต์ของหลักสูตรฯ เพือ่เพิ่มเติมรำยละเอียดของหลักสตูร ทุนกำรศึกษำ 
งำนวิจัยของคณำจำรย/์นักศึกษำ และกิจกรรมต่ำงๆ ของหลักสตูรฯ และจัดท ำ 
Facebook page ส ำหรับหลักสตูรฯ 
 
 
 
 
 

 การรับสมัคร (ผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ) 
หลักสตูรปรัชญำดุษฎบีัณฑติ สำขำเคมี ได้ใช้ระบบกลไกกำรรับสมัครของส ำนักงำน
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยวลยัลกัษณ์ แต่ได้มีกำรขอเพิ่มเตมิในส่วนของหนังสือ
รับรองจำกผูส้มัครจ ำนวน 2 ฉบับ โดยได้แนบแบบฟอร์มทีต่้องกำรให้ผู้สมัครกรอก
ข้อมูลไว้ในเวปไซต์ ซึ่งกระบวนกำรนี้ไมไ่ดร้วมอยู่ในข้ันตอนกำรสมัครทั่วไปของ
ส ำนักงำนบัณฑติศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 การคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัคร (ผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบณัฑิตศึกษำ) 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนบณัฑติ ซึ่งดูแลทุกหลักสูตรของระดับบณัฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ จะท ำกำรคัดกรองคณุสมบัติของผูส้มัครเบือ้งต้น ตำม
ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑติศึกษำ พ.ศ. 
2549 จำกน้ันน ำข้อมูลกำรสมัครพร้อมหลักฐำนส่งมำยังส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

 การสอบสัมภาษณ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ซึ่งไดร้ับมอบหมำยในกำรดูแล
กำรจัดกำรหลักสูตรระดับบณัฺฑิตศึกษำทุกหลักสตูรของส ำนักวิชำ ท ำกำรส่งข้อมูล
ผู้สมคัรมำยังประธำนหลักสูตรฯ และด ำเนินนัดหมำยคณะกรรมกำรประจ ำหลักสตูร 
เพื่อด ำเนินกำรสอบสมัภำษณ์ผูส้มคัร 

คณะกรรมกำรประจ ำหลักสตูรท ำกำรสอบสัมภำษณ์ผูส้มคัร โดยกำรสัมภำษณจ์ะ
สอบถำมทัศนคติของกำรเรียนต่อ และควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ และ
หัวข้อวิจัยที่ผู้สมคัรสนใจเพื่อจัดเตรียมอำจำรย์ที่ปรึกษำและพื้นท่ีท ำวิจัยใน
ห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำ 

 การแจ้งผลการสัมภาษณ์ 
หลักสตูรฯ ท ำกำรส่งหนังสือแจ้งผลกำรสัมภำษณไ์ปยังผูส้มัคร โดยระบุภำค
กำรศึกษำท่ีผูส้มัครจะเริ่มท ำกำรศกึษำ  

 
 
เวปไซต์ (เก่ำ) 
https://sites.google.com/site/che
mpgwu 
Facebook page 
https://www.facebook.com/pages
/Chemistry-Postgraduate-Program-
at-Walailak-
University/564317060292471?ref=
bookmarks 
ลิงค์กำรสมัครออนไลน์ ส ำหรับหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษำทุกหลักสตูรของ
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
http://202.28.69.99/registrar/appgr
aduate/ 
ลิงค์แสดงรำยละเอียดหลักสูตรฯ และ
ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจำกจำกที่กำร
สมัครออนไลน์ท่ัวไป 
http://202.28.69.99/registrar/appgr
aduate/Courseview.asp?Id_progra
m=SC22006 
 
ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลยั
ลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบณัฑติศึกษำ 
พ.ศ. 2549 
 
 
ตัวอย่ำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
สัมภำษณ ์
 
 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินกำรสอบ
สัมภำษณ์ของคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร  
 
 
ตัวอย่ำงจดหมำยแจ้งกลับแกผู่้สมคัร 
 
เอกสำรอธิบำยขั้นตอนกำรทะเบียนใน

https://sites.google.com/site/chempgwu
https://sites.google.com/site/chempgwu
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471?ref=bookmarks
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/Courseview.asp?Id_program=SC22006
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/Courseview.asp?Id_program=SC22006
http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/Courseview.asp?Id_program=SC22006
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbDN0QWsteWI3S1U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veGsyTlFaTzExZk0
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veGsyTlFaTzExZk0
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vNXFGZFBPUlVoYUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vNXFGZFBPUlVoYUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vNXFGZFBPUlVoYUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcTY3QlhqN04wVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veDdmbzI2bTdIU0E
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 การขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษา (ผู้รบัผิดชอบหลัก ส ำนักงำนบัณฑติศกึษำ) 

เมื่อผูส้มัครไดร้ับหนังสือแจ้งจำกทำงหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครจะสำมำรถด ำเนินกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำไดต้ำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนบณัฑติศึกษำ ก ำหนดให้ท ำกำร
ขึ้นทะเบียนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ โดยทำงเจำ้หน้ำท่ีของส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์จะ
ติดต่อผู้สมคัรทำงโทรศัพท์หรืออีเมล์ เมื่อระยะในกำรขึ้นทะเบยีนก ำหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (หำกยังไม่ทรำบระยะเวลำเมื่อมีกำรแจ้งผลกำรสัมภำษณ์ในจดหมำย) 
 
กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของหลักสูตร 

 โดยปกตเิมื่อท ำกำรสอบสมัภำษณแ์ล้ว ทำงหลักสตูรจะมอบหมำยให้
อำจำรย์ซึ่งคำดว่ำจะเป็นอำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของผู้สมัครสง่เอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยให้ผู้สมคัรไดอ้่ำนล่วงหน้ำก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

 หำกนักศึกษำมีระยะเวลำพอสมควรก่อนกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำทำง
หลักสตูรฯ จะแจ้งให้นักศึกษำเตรยีมตัวสอบภำษำอังกฤษ เพื่อจะไดน้ ำผลสอบท่ี
ได้มำใช้ในกำรเทียบเท่ำกำรผ่ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑติศึกษำ ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2552 
นอกจำกกำรปฐมนิเทศนักศึกษำบณัฑิตศึกษำท่ีจดัโดยส ำนักงำนบณัฑิตแล้ว ทำง
หลักสตูรฯ ได้จดัให้มีกำรพบปะกบันักศึกษำเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับแผนกำรเรยีนและ
วิธีกำรเตรยีมตัวส ำหรับกำรท ำวิจยั โดยทำงส ำนักงำนบณัฑิตไดจ้ัดชว่งเวลำในตำรำง
กำรปฐมนิเทศไว้แล้ว 
 

วันปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลยั
ลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบณัฑติศึกษำ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 
 
 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2557 

3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 เมื่อวันท่ี 
30 พฤษภำคม 2557 ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับเข้ำในหลักสตูรฯ ว่ำ
ยังไม่ตรงตำมเป้ำหมำย ซึ่งอำจจะเนื่องมำจำกกำรกำรประชำสัมพันธ์ท่ียังไม่ทั่วถึงไป
ยังกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งควรจะมีกำรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก โดยกำรไป
ประชำสมัพันธ์หลักสูตรฯ ที่มหำวทิยำลัยตำ่ง ๆ และท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ของ
หลักสตูรฯ โดยเฉพำะนอกเหนือจำกข้อมูลรวมทุกหลักสตูรฯ ที่ทำงส ำนักงำน
บัณฑิตศึกษำจัดท ำให้ เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 
 

รำยงำนกำรประชุม  

4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
 จัดท ำแผ่นพับประชำสมัพันธ์ของหลักสตูรฯ 

 
 ปรับปรุงเวปไซต์หลักสตูรฯ ให้ทันสมัยและมีข้อมลูมำกขึ้น 
 เพิ่มเตมิลิงค์ข้อมลูหลักสูตรฯ ในเวปไซตส์ ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์
 ประชำสมัพันธ์ทุนกำรศึกษำ ผลงำนวิจัยของนักศึกษำ และกิจกรรมต่ำง ๆ 

ผ่ำน Facebook page ของหลักสตูรฯ และของส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์
 ในปีกำรศึกษำ 2557 ได้มีกำรไปประชำสัมพันธ์หลักสตูรฯ ที่มหำวิทยำลัย

ต่ำงๆ คือ 
o ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
o ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลยันเรศวร 

ไฟล์แผ่นพับประชำสัมพันธ์หลักสตูร
บัณฑิตศึกษำ สำขำเคมี  
เวปไซต์ (ใหม่) 
http://www.chemistrywu.com 
http://science.wu.ac.th/curriculum
/chemistry_grad_program/ 
 
 
ประมวลภำพ กำรประชำสัมพันธ์
หลักสตูรฯ 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veDdmbzI2bTdIU0E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veXBkQ0tEU3JicWc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veXBkQ0tEU3JicWc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veXBkQ0tEU3JicWc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6veDdmbzI2bTdIU0E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vYjJsdUV0NUtLNFU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vN1lSS3otVFhvY2s
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vN1lSS3otVFhvY2s
http://www.chemistrywu.com/
http://science.wu.ac.th/curriculum/chemistry_grad_program/
http://science.wu.ac.th/curriculum/chemistry_grad_program/
http://www.chemistrywu.com/#!program-promotion-activities/c129b
http://www.chemistrywu.com/#!program-promotion-activities/c129b
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
o ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
o จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในงำน วทท. เพื่อเยำวชน 

ครั้งท่ี 10 ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
 ประชำสมัพันธ์หลักสูตรแก่คณำจำรย์และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยประเทศ

เพื่อนบ้ำนท่ีมำเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ เช่น College of Arts and 
Sciences, Central Luzon State University, Philippines, Institute of Nano 
Electronic Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 

 
 
 
ประมวลภำพ กำรประชำสัมพันธ์
หลักสตูรฯ 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จำกกำรที่มีกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรปรับปรุงเวปไซต์ให้ทันสมยัและมีเนื้อหำ
เกี่ยวกับหลักสูตร กำรวิจัย และทนุกำรศึกษำมำกข้ึน รวมทั้งใน Facebook page 
ท ำให้มีผู้สนใจติดต่อสอบถำมรำยละเอียดมำมำกข้ึนท้ังทำงอีเมล์ และข้อควำมใน 
Facebook page 

เอกสำรแสดงกำรสอบถำมเกี่ยวกบั
หลักสตูรผ่ำนทำงอีเมล์และข้อควำมใน 
Facebook page 

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของหลักสตูร 
(โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน) 
เมื่อเปิดโอกำสใหผู้้ที่สนใจสมัครไดม้ีโอกำสเขำ้มำเยี่ยมชมห้องปฏิบตักิำรวิจัยและ
หำรือเชิงวิชำกำรกับอำจำรย์ที่นักศึกษำสนใจศึกษำต่อ พบว่ำนักศึกษำมีควำมมั่นใจ
ในสถำนศึกษำและท ำกำรสมัครเพื่อศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ 2558 

เอกสำรแสดงกำรสมัครของ Sharon 
Lazzaro  

 
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 3.1 
 

 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 

http://www.chemistrywu.com/#!program-promotion-activities/c129b
http://www.chemistrywu.com/#!program-promotion-activities/c129b
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vMkdFcGEtMzJGQVU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vMkdFcGEtMzJGQVU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vMkdFcGEtMzJGQVU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRDhNb1M0a3lKa2c
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRDhNb1M0a3lKa2c
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 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

3. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [ตัวบ่งช้ี 3.2] 
 

    ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 
   1) กำรควบคุม กำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตร ี
   2) กำรควบคุม กำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 
   3) กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรควบคุม กำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี กำรควบคุม กำรดูแลให้
ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ และกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
ระบบและกลไกกำรควบคุม กำรดแูลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษำ 
ระบบและกลไกกำรควบคุมและดแูลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษำนั้นจะ
ขึ้นกับหลักสตูรฯ ซึ่งส ำหรับหลักสตูรปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำเคมี ได้มีกำรจัดระบบ
ดังนี ้

 การจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาแรกเข้า (ช้ันปีท่ี 1) เพื่อดูแล
ก ำกับกำรลงทะเบยีนในรำยวิชำตำ่ง ๆ และกำรปรับตัวทั่วไป กำรเรยีน และกำรท ำ
วิจัย โดยหนังสือแจ้งผลกำรสอบสมัภำษณ์ จะมีกำรระบุชื่ออำจำรยท์ี่ปรึกษำท่ัวไป
ให้ผู้สมคัรทรำบ และขณะเดียวกันก็จะมีกำรแจ้งจำกทำงหลักสตูรฯกลับไปยัง
ส ำนักงำนบัณฑติศึกษำให้รับทรำบ และด ำเนินบันทึกข้อมูลในระบบ 
 การจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษำสำมำรถขอด ำเนินกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ตำมแบบฟอร์มที่ทำงส ำนักงำน
บัณฑิตศึกษำก ำหนด โดยทำงหลักสูตรฯจะท ำกำรตรวจสอบคณุสมบตัิอำจำรย์ที่
ปรึกษำหลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับตำ่ง ๆ (ตำม
รำยละเอียดในฟอรม์)  
 ระบบจัดการข้อมลูออนไลน์ของนักศึกษา โดยศูนย์บริการการศึกษา ทำง

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำมรีะบบจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบ
ผลกำรศึกษำ กำรตรวจสอบจบ กำรตรวจสอบสถำนะวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ โดยนอกจำกนักศึกษำจะด ำเนินกำรระบบน้ีเองแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ยังสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบและท ำกำรแทนนักศึกษำได้ 

 
ระบบและกลไกกำรพฒันำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนัน้ สอดคล้องกับกำรพัฒนำคณุลักษณะพิเศษของ
นักศึกษำท่ีหลักสตูรได้ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีระบบกำรสนับสนนุท้ังจำก
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยวลยัลกัษณ์ ในส่วนของระดับส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์นั้น
จะสนับสนุนประมำณเพื่อให้นักศกึษำได้มโีอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร หรือกำร
จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งรำยชื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำท่ัวไป 
 
 
 
ฟอร์มกำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
 
 
 
เวปไซตร์ะบบกำรจัดกำรข้อมลูออนไลน์
ของนักศึกษำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
ประธำนหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcTY3QlhqN04wVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcTY3QlhqN04wVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZDFsbjVTY1U1Yms
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZDFsbjVTY1U1Yms
http://202.28.69.99/registrar/login.asp
http://202.28.69.99/registrar/login.asp
http://202.28.69.99/registrar/login.asp
http://202.28.69.99/registrar/login.asp
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พัฒนาความสามารถด้านการจัดการ ทำงหลักสูตรได้ชี้แจงให้นักศกึษำ

ทรำบถึงกำรวำงแผนในกำรลงทะเบียนเรียน กำรเตรียมตัวเพื่อสอบวัดคุณสมบัติ 
กำรสอบภำษำอังกฤษ และกำรท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ โดยแสดงเปน็แผนผังกำร
วำงเป้ำหมำย เพื่อให้นักศึกษำได้พยำยำมด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนกำร (หำก
เป็นไปได้) 

 
 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำรอบรมกำรใช้โปรแกรม 

EndNote และกำรสืบค้นฐำนข้อมูล (ผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์) 

 ทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ท ำวิจัยระยะสั้นภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรร่วมกำรประชุมวิชำกำรในและ
ต่ำงประเทศของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ 

o หลักสตูรฯ จดักิจกรรมให้แก่นักศกึษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 
o หลักสตูรฯ จดัท ำโครงกำรต่อส ำนกัวิชำฯ เพื่อขออนุมัติงบประมำณ

ให้แก่นักศึกษำ 
 ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา พัฒนำทักษะนี้ผ่ำนกำร

เรียนกำรสอนและกิจกรรมเสรมิทีจ่ัดให้นักศึกษำตลอดทั้งปีกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกำศส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ กำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำกิจกรรม 

2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
กำรด ำเนินกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ 

 การจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาแรกเข้า (ช้ันปีท่ี 1) เพื่อดูแล
ก ำกับกำรลงทะเบยีนในรำยวิชำตำ่ง ๆ และกำรปรับตัวเพื่อกำรท ำวจิัย ซึ่งทำง
หลักสตูรฯ ได้มีกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำท่ัวไปเป็น 2 กรณี คือ 

o นักศึกษำแรกเข้ำรับทุนโครงกำรปริญำเอกกำญจนำภเิษก (คปก.) 
หรือทุนกำรศึกษำอ่ืน ๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรระบุชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลักพร้อม
ทุนกำรศึกษำ จะท ำกำรระบุช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำท่ัวไปเป็นช่ือเดียวกนัอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์

o นักศึกษำแรกเข้ำท่ัวไป ประธำนหลักสูตรฯ จะท ำหน้ำท่ีอำจำรย์ที่
ปรึกษำท่ัวไปให้นักศึกษำก่อน เพือ่ให้เกิดกำรคล่องตัวของกำรจัดกำรรำยวิชำที่
นักศึกษำจะต้องท ำกำรลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภำคกำรศึกษำ และเมื่อนักศึกษำ
ผ่ำนกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้วจึงจะท ำกำรเปลีย่นแปลงรำยช่ืออำจำรย์ที่
ปรึกษำท่ัวไปเป็นช่ือเดยีวกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ในล ำดับตอ่ไป 

 
 
ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งรำยชื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vMXdSMTdubm5hQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vMXdSMTdubm5hQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcTY3QlhqN04wVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcTY3QlhqN04wVzQ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อดูแลก ำกับกำรท ำงำนวิจยัเพื่อ

วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ทำงหลักสูตรมีนโยบำยให้นักศึกษำเข้ำท ำงำนวิจัยตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำแรก ในช่วงที่มีเวลำว่ำงจำกกำรศึกษำรำยวิชำที่ได้ท ำกำรลงทะเบยีน 
เมื่อนักศึกษำด ำเนินกำรวิจัยกับอำจำรย์ในหลักสูตรฯในหัวข้อท่ีนักศกึษำสนใจมำได้
ระยะหนึ่ง (Preliminary work) และเห็นว่ำงำนวิจยันี้เหมำะสมท่ีจะเป็นงำนวิจัย
เพื่อวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำสำมำรถขอด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ตำมแบบฟอร์มที่ทำงส ำนักงำนบัณฑติศึกษำก ำหนด โดยทำงหลักสตูร
จะท ำกำรตรวจสอบคุณสมบัติอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับต่ำง ๆ (ตำมรำยละเอียดในฟอร์ม) โดยปกติแล้ว ทำง
หลักสตูรฯ จะแนะน ำให้นักศึกษำมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนพินธ์อย่ำงน้อย 2 
ท่ำน คืออำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ซึ่งจะต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ และมผีลงำนวิจัยเป็นไปตำมข้อก ำหนด และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ซึ่งอำจจะ
เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลยัวลัยลกัษณ์หรือต่ำงมหำวิทยำลยัก็ได้แตจ่ะต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับ  

 
 ระบบจัดการข้อมลูออนไลน์ของนักศึกษา โดยศูนย์บริการการศึกษา ในปี

กำรศึกษำ 2557 หลังจำกที่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบณัฑติศกึษำ 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ และได้มคีวำมเห็นว่ำควรปรับระบบออนไลน์ให้ประธำน
หลักสตูรฯ สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ของนักศึกษำในหลกัสูตรฯ ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำได ้
 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 พัฒนาความสามารถด้านการจัดการ ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ทีป่รึกษำ
แนะน ำและกระตุ้นให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ และท ำกำรวิจัยเพื่อให้มี
แผนกำรเรียนเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ที่ได้วำงแผนไว้  และหลักสูตรฯ ได้จดัให้มีกำร
น ำเสนอแผนกำรเรียนในงำนสัมมนำควำมก้ำวหน้ำประจ ำแต่ละภำคกำรศึกษำ 

 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธำนหลักสูตรท ำกำรแจ้งให้
นักศึกษำแรกเข้ำสมัครเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม EndNote โปรแกรม 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  และกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ทำงวิชำกำร ซึง่ทำงศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำไดด้ ำเนินกำรอบรมให้แก่
นักศึกษำผู้สนใจทุกภำคกำรศึกษำ นอกจำกน้ีระหว่ำงทีน่ักศึกษำท ำวิจัยวิทยำนิพนธ์
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธจ์ะเป็นผู้แนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูลเพิ่มเติม 

ฟอร์มกำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสำรแสดงตัวอย่ำงกำรเข้ำถึงระบบ
จัดกำรข้อมลูออนไลน์ของนักศึกษำของ
ประธำนหลักสตูร/อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2557 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZDFsbjVTY1U1Yms
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZDFsbjVTY1U1Yms
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vQm40QnkyR0FRLUk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vQm40QnkyR0FRLUk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vQm40QnkyR0FRLUk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ทั่วไป อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ร่วมกับประธำนหลักสูตรฯ กระตุ้นให้นักศึกษำ
วำงแผนในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่จะมีประโยชน์ต่อกำรท ำวิจัย
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ กำรเข้ำร่วมและน ำเสนอผลงำนวิจัยในงำนประชุมวิชำกำร
ต่ำง ๆ โดยประธำนหลักสตูรหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำจดัท ำโครงกำรเพือ่ของบประมำณ
สนับสนุนจำกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2557 นี้ นักศึกษำได้ร่วมงำน
ประชุมวิชำกำรและกำรท ำวิจัยระยะสั้นในต่ำงประเทศซึ่งจะเกิดกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้ภำษำดังนี ้

o งำนประชุมวิชำกำร Seoul International Conference on 
Applied Science and Engineering 

 
o กำรท ำวิจัยระยะสั้นในห้องปฏิบัตกิำรต่ำงประเทศ ในปีกำรศึกษำ 

2557 นำงสำวดำรณุี เสริฐผล ได้เดินทำงไปร่วมท ำวิจยัระยะสั้นท่ี Department of 
Chemistry, Monash University, Australia ภำยใต้กำรดูแลของ Prof. Keith 
Murray 

o กำรจัดบรรยำยพิเศษโดย Prof. Takumi Konno ซึ่งท ำให้
นักศึกษำไดฝ้ึกกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและเรยีนรู้ศำสตร์ใหม่ที่ทันสมัย 

 ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ในปีกำรศึกษำ 2557 นี้
นอกจำกกำรพัฒนำทักษะนี้ผ่ำนกำรเรยีนกำรสอนแล้ว หลักสูตรฯ ยังได้จัดกิจกรรม
เสรมิ/สนับสนุนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจำกหน่วยงำนอื่นแก่นักศึกษำดงันี ้

o กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเรยีนกำรสอนแบบ Creativity 
based learning (CBL) เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้วิธีกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 
21 

o กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงจำกเทคนิคกำร
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ส ำหรับผลกึเดี่ยว (SC-XRD) 

o งำนประชุมวลัยลักษณ์วจิัย ครั้งท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรร่วมประชุมกำรงำนวิชำกำร 
Seoul International Conference on 
Applied Science and Engineering 
 
แผนกำรไปท ำวิจัยตำ่งประเทศของ
นำงสำวดำรณุี เสิรฐผล 
 
โครงกำรบรรยำยพิเศษโดยวิทยำกร
ชำวต่ำงชำติ 
 
 
 
โครงกำรจดัอบรมปฏิบัติกำรกำรเรียน
กำรสอนแบบ Creativity based 
learning (CBL) 
โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร SC-
XRD 

3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 
กำรประเมินกำรดูแลใหค้ ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ 

 หลักสตูรได้จดัให้มีกำรประเมินกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์โดยผ่ำนระบบกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ทุกภำคกำรศึกษำร่วมกับคณำจำรย์ในสำขำวิชำเคม ี
 
 
กำรประเมินกำรพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 ประเมินจำกรำยงำนทีน่ักศึกษำรำยงำนกำรด ำเนินกจิกรรมของนักศึกษำท่ี
เสนอต่อหลักสตูรฯ 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มรำยงำยควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ ์
ตัวอย่ำงกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2557 
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 อบรมเชิงปฏิบัติกำร SC-XRD 
 ประชุมวิชำกำรตำ่งประเทศ 
 กำรอบรม CBL 
 กำรจัดบรรยำยพิเศษโดยวิทยำกร

ต่ำงประเทศ 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vX1dNWWRZUmkyanc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vX1dNWWRZUmkyanc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vX1dNWWRZUmkyanc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vWVIzT0tZWWtULUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vWVIzT0tZWWtULUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaHg2VXYzYWFKT1E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaHg2VXYzYWFKT1E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaWtNU0lueTc0cDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaWtNU0lueTc0cDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaWtNU0lueTc0cDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRi1QZXF2VS1sRlU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRi1QZXF2VS1sRlU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbzNlVEwxbWVDSjQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbzNlVEwxbWVDSjQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vWVIzT0tZWWtULUU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vU01Ub182YXJkWDQ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ประเมินจำกกำรติดตำมกำรท ำวิจยัต่ำงประเทศของนำงสำวดำรณุี เสริฐ

ผล โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เดินทำงไปตดิตำมและสอบถำมจำก Host โดย
ได้รับกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยจำก คปก. 

หนังสือตอบรับกำรเดินทำงไปเยี่ยมและ
ติดตำมกำรท ำวิจัยของนักศึกษำ 

4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบและกลไกกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษำ 
กำรก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำทั้งที่ลงทะเบียนรำยวิชำ
วิทยำนิพนธ์และที่ไมล่งทะเบยีนรำยวิชำวิทยำนิพนธใ์นแต่ละภำคกำรศึกษำ 
นักศึกษำจะต้องท ำรำยงำนควำมกำ้วหน้ำส่งต่อหลักสูตรฯ และเมื่อสิน้ภำคกำรศึกษำ
และน ำเสนอแบบบรรยำยในงำนสมัมนำควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ โดยให้นักศึกษำจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถึง 
กำรลงทะเบยีนรำยวิชำตำ่งๆ และควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย พร้อมทั้งระบุถึงปัญหำ
และอุปสรรคในกำรท ำวิจัยที่ประสบ เพ่ือทำงหลักสตูรฯจะได้หำทำงช่วยเหลือได้
ทันท่วงที และนักศึกษำจะต้องน ำเสนอแผนงำนวิจัยของภำคกำรศึกษำถัดไปและ
แผนกำรเรียนท่ีได้วำงแผนไว้ ซึ่งรวมไปถึงแผนกำรด ำเนินกำรสอบวดัคุณสมบัติ และ
กำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำด้วย 
 

 
 
ตัวอย่ำงกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2557 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จำกกำรจัดสัมนำควำมก้ำวหน้ำวทิยำนิพนธ์ทุกภำคกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนรำยวิชำบังคับและวิชำเลอืกให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำทีก่ ำหนดใน มคอ. 
2 ท ำให้นักศึกษำในหลักสูตร ปรับปรุง 2555 นั้นสำมำรถสอบวัดคณุสมบัติ สอบ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมช่วงระยะเวลำที่วำงแผนไว้ และมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์
ในระดับนำนำชำตภิำยในระยะเวลำ 3 ปี  
นักศึกษำหลักสตูร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กำรสอบวัดคณุสมบัต ิ กำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ ์

นำงสำวดำรณุี เสริฐผล 26 สิงหำคม 2556 23 พฤษภำคม 2557 
นำยอิมรอน มีชัย 26 สิงหำคม 2556 7 เมษำยน 2557 

นอกจำกน้ีนำงสำววำสินี พลศรี นกัศึกษำในหลักสูตร ปรับปรุง 2551 ยังสำมำรถ
ส ำเรจ็กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 3 ปี 1 ภำคกำรศึกษำ (ซึ่งรวมระยะเวลำที่ไปท ำ
วิจัยที่ต่ำงประเทศ 1 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของนักศึกษา 
นักศึกษำหลักสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
นำงสำวดำรณุี เสริฐผล D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. 

Murray, B. Moubaraki and H. Adams, Steric 
trapping of the high spin state in Iron(III) 
quinolylsalicylaldimine complexes, Aust. J. 
Chem., 2014, 67, 1574. (IF 1.558) 

นำยอิมรอน มีชัย Imron Meecha, Worrapong Phupong, 
Warangkana Chunglok, Puttinan 
Meepowpan, GC-MS Analysis of 
Phytoconstituents in the 12 Ma-dan 
extracts (Garcinia schomburgkiana), Walailak 

เอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบวัดคณุสมบัติ
และสอบโครงรำ่งวิทยำนิพนธ์ ของ
นักศึกษำในหลักสูตรปรับปรุง 2555 
 ประกำศแต่งตั้งกรรมกำรสอบวดั

คุณสมบัต ิ
 หนังสือแจ้งกำรผลกำรสอบวัด

คุณสมบัต ิ
 ประกำศแต่งตั้งกรรมกำรสอบโครง

ร่ำงวิทยำนิพนธ์  

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vNmxRQmVoaXdJU0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vNmxRQmVoaXdJU0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaHlTMF9NOFBFNlk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vaHlTMF9NOFBFNlk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vanFWV2k1U0lIeFk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vanFWV2k1U0lIeFk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vVXo4cVF2Z05ib0E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vVXo4cVF2Z05ib0E
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
Journal of Science and Technology, 
accepted. 

นักศึกษำหลักสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2551 
นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ 1. S. Chantrapromma, C. Jeerapong, W. 

Phupong, C. K. Quah and H.-K. Fun, 
Trichodermaerin: a diterpene lactone from 
Trichoderma asperellum, Acta  
Crystalographica Section E, 2014, 70(Pt 4): 
o408–o409. 
2. Chotika Jeerapong, Worrapong 
Phupong, Phuwadol Bangrak, Warin Intana, 
and Patoomratana Tuchinda, 
Trichoharzianol, a New Antifungal from 
Trichoderma harzianum F031, J. Agric. 
Food Chem., 2015, 63 (14), pp 3704–3708. 
(IF 2.914)  

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรควบคุม กำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี กำรควบคุม 
กำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ และกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน) 
ในกรณีของนำงสำววำสินี พลศรี ถึงแม้จะเป็นนักศึกษำในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 
2551 แต่เนื่องจำกช่วงเวลำที่นักศกึษำเริ่มเข้ำกำรศึกษำนั้นเป็นช่วงเวลำที่หลักสูตร
ได้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสตูร (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อรองรับตำม
มำตรฐำน TQF จึงได้ด ำเนินกำรน ำร่องกับนักศึกษำ ซึ่งพบว่ำผลของกำรด ำเนินต่ำง 
ๆ ดังท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้นท ำให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ในระยะ 
ระยะเวลำ 3 ปี 1 ภำคกำรศึกษำ (ซึ่งรวมระยะเวลำที่ไปท ำวิจยัที่ต่ำงประเทศ 1 ปี) 
และควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ สื่อสำร กำรใช้ภำษำอังกฤษ อยู่ในระดับ
ทัดเทียมกับนำนำชำติ นักศึกษำจงึได้รับกำรทำบทำมให้ท ำงำนในต ำแหน่งนักวิจัย
หลังปริญญำเอก ตั้งแตย่ังไมส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑติ 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 3.2 
 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSF9rNGo0LWVscU0
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 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้

เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

4. ผลที่เกิดกับนักศึกษา [ตัวบ่งช้ี 3.3] 
4.1 จ านวนนักศกึษาคงอยู ่

 1) ข้อมูลแนวโน้มจ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปกีารศึกษา 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปีท่ี 1 2 1 0 1**  
ปีท่ี 2 2* 2 0 0  
ปีท่ี 3  2* 2 2  
ปีท่ี 4   2* 1  
รวม 4 5 4   

ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 100 100 80   
หมำยเหตุ * นักศึกษำจำกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จ ำนวน 2 คน (นักศึกษำเข้ำเรียนปีกำรศึกษำ 2554) 
             ** นักศึกษำจะเริ่มกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำ 2/2558 
 

 2) ข้อมูลเทียบเคียงจ ำนวนนักศึกษำคงอยู่กับหลักสตูรเดียวกันในสถำบันอื่น  
 

ปีการศึกษา 

จ านวน (ร้อยละ) นกัศึกษาคงอยู่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

หลักสูตร……………… 
ส านักวิชา……………. 
มหาวิทยาลัย………. 

ปี 2555 2 (100) - 9  
ปี 2556 3 (100) 3 6  
ปี 2557 2 (80) 2 11  
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 3) นักศึกษำท่ีสอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสตูรในแตล่ะปีกำรศึกษำ 
เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2557 นี ้นักศึกษำท่ี สอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรฯ (นับตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรนี)้ มีรำยละเอียด
ดังตำรำง 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่เร่ิมใช้หลักสูตรนี้) 

จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ี ร้อยของ
จ านวนรับเข้า 2555 2556 2557 

2555 2 2 2 100 
2556 - 1* 0 0 
2557 - - - - 

* รับเข้ำในภำคกำรศึกษำ 3/2556 และนักศึกษำลำออกเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ 
 4) ปัจจัย/สำเหตุที่มผีลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 

ในแต่ละปีกำรศึกษำจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับเข้ำจะต่ ำกว่ำเป้ำหมำยซึ่งตั้งไว้ที่ 5 คน/ปีกำรศึกษำ จำกจ ำนวนนักศึกษำท่ี
สอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำในข้อ 3) จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำท่ีรับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 1 คน นั้นเมื่อท ำกำรเรียนไป
ได้ 1 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำได้ขอลำออกเพื่อไปศึกษำต่อที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั โดยมีเหตุผลคอื หลังจำกได้ทดลองเรยีน
แล้ว 1 ภำคกำรศึกษำพบว่ำงำนวจิัยที่ตนเองถนัดคืองำนวิจัยทำงด้ำนปิโตรเคมี ท่ีได้ศึกษำมำในระดับปริญญำโท จึงได้ขอ
ลำออกเพื่อกลับไปเรยีนที่เดิม  

ดังนั้นสรุปได้ว่ำปัจจยั/สำเหตุที่มผีลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำขึ้นอยู่กับ 
- ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเข้ำเรียนตำมหลักสูตร 
- กำรประชำสมัพันธ์ที่ยังอำจจะไม่ตรงกับกลุม่เป้ำหมำย 
- กำรแข่งขันของหลักสูตรอื่น 
 

4.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 1) ข้อมูลแนวโน้มจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานของแต่ละปกีารศึกษา  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 25….. ปี 25….. 
1) จ ำนวนนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ที่รับเข้ำศึกษำ คน 2 1 0   
2) จ ำนวนและร้อยละนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำก่อน

ก ำหนด    
    เวลำของหลักสูตร 

คน  
(ร้อยละ) 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

  

3) จ ำนวนและร้อยละนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนด 
    เวลำของหลักสูตร 

คน  
(ร้อยละ) 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

  

4) จ ำนวนและร้อยละนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลังก ำหนด  
    เวลำของหลักสูตร 

คน  
(ร้อยละ) 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

  

หมายเหตุ ให้แสดงข้อมูลย้อนหลงัอย่ำงน้อย 3 ปี 
 

2) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำเอกต่ำงๆ (เฉพำะหลักสูตรที่มีสำขำวิชำเอก) 
- วิชำเอก......................................จ ำนวน…….คน 
- วิชำเอก......................................จ ำนวน…….คน 
- วิชำเอก......................................จ ำนวน…….คน 
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 3) ข้อมูลเทียบเคียงจ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำกับหลักสูตรเดียวกันในสถำบันอ่ืน  
 

ปีการศึกษา 

จ านวน (ร้อยละ) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

หลักสูตร……………… 
ส านักวิชา……………. 
มหาวิทยาลัย………. 
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4.3 ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง 
1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรในด้ำนต่ำงๆ  
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ หลักสตูร
ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำเคม ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 มีผู้ตอบแบบประเมิน 4 คน มีผล
เป็นดังนี ้

ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจ 
หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 
หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
ด้ำนหลักสูตร กำรศึกษำ 4.30 4.22 
ด้ำนกำรควบคมุ ดูแล กำรให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำ 

4.50 4.62 

ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้ 3.56 3.88  

แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนของนักศึกษำต่อหลักสตูร จ ำนวน 0 เรื่อง  
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 3.3 (ข้อ 4.1-4.3) 
 0 คะแนน  ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 1 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในบำงเรื่อง  
 2 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี  
 3 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในบำงเรื่อง  
 4 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง  
 5 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในบำงเรื่อง  

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcE54OThrcmVmMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcE54OThrcmVmMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcE54OThrcmVmMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vcE54OThrcmVmMDQ
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 มีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยว่ำเป็นผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 

 

5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [ตัวบ่งช้ี 2.1] 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา 2557) 
1) จ ำนวนบัณฑิตทั้งหมดทีส่ ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด คน 1 
2) จ ำนวน (ร้อยละ) บัณฑติที่ไดร้บักำรประเมินท้ังหมด คน (ร้อยละ) 1 (100) 
3) ค่ำเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้ำนต่ำงๆ 
หมายเหตุ กำรประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) จะต้อง    
             ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้     
              3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ 5) ควำมรับผิดชอบ  
              ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสนเทศ 

ค่ำเฉลี่ย แบบสอบถำมที่ใช้ส ำหรับกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนั้นเป็นกำรประเมิน
แบบรอบด้ำน โดยได้สอบถำมถึงควำมส ำคญั
ด้ำนต่ำง ๆ ต่อต ำแหน่งที่บัณฑติท ำงำน และ
ควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนของบัณฑิต ซึ่ง
ผลกำรประเมินท่ีได้พบว่ำ 
ด้ำน Employee knowledge and 
understanding มีค่ำกำรประเมินควำมพึง
พอใจมำกกว่ำควำมส ำคญัในหัวข้อประเมิน
นั้น ๆ ต่อต ำแหน่ง โดยคะแนน overall 
satisfaction ในด้ำนนี้ของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ที่
ระดับ 4 
ด้ำน Quilities gernally expected of 
employees พบว่ำ มีค่ำกำรประเมินควำม
พึงพอใจมำกกว่ำควำมส ำคัญในหวัข้อ
ประเมินนั้น ๆ ต่อต ำแหน่ง โดยคะแนน 
overall satisfaction ในด้ำนนี้ของผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ทีร่ะดับ 5 
ด้ำน General skills พบว่ำ มีค่ำกำร
ประเมินควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมส ำคญั
ในหัวข้อประเมินนั้น ๆ ต่อต ำแหนง่ โดย
คะแนน overall satisfaction ในด้ำนนี้ของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ทีร่ะดับ 4 
ด้ำน Specialized skills พบว่ำ มีค่ำกำร
ประเมินควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมส ำคญั
ในหัวข้อประเมินนั้น ๆ ต่อต ำแหนง่ โดย
คะแนน overall satisfaction ในด้ำนนี้ของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ทีร่ะดับ 5 
และผลกำรประเมิน Overall statisfaction 
summary พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยคอื 4.83 

  

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 2.1  ……4…… คะแนน 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSF9rNGo0LWVscU0
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSF9rNGo0LWVscU0
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSF9rNGo0LWVscU0
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6. การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา [ตัวบ่งชี้ 2.2] 
 

6.3 ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่าน้ าหนัก
ต่อเร่ือง 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน  

1) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีประเมิน)  คน 1 
2) ผลงำนทำงวิชำกำรของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีกำรศึกษำที่ประเมิน) 

   

    - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ 

0.20 เรื่อง ไม่ม ี

    - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกำศ 
    - ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 เรื่อง ไม่ม ี

    - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 เรื่อง ไม่ม ี
    - บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน 
นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก ป ระก ำศ  (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใน  Beall’s list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0.80 เรื่อง 1 

    - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมประกำศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 
    - ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร 

1.00 เรื่อง 2 

3) ผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกที่
ได้รับกำรเผยแพร ่(ปีกำรศึกษำ 2557) 

   

    - งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 เรื่อง ไม่ม ี

    - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบัน 0.40 เรื่อง ไม่ม ี
    - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ 0.60 เรื่อง ไม่ม ี
    - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 เรื่อง ไม่ม ี
    - งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัภูมภิำคอำเซยีน/นำนำชำติ 1.00 เรื่อง  
4) ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ข้อ 2) และ ข้อ 3)) 

 ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

2.8 

5) ร้อยละของผลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท่ี  ร้อยละ 280 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSGV4ZUx1Qk82VlE
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ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่าน้ าหนัก
ต่อเร่ือง 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน  

ได้รับกำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ (ข้อ 4) หำรด้วย ข้อ 1) คูณด้วย 100) 
6) คะแนนท่ีได้ (ผลในข้อ 5) คูณดว้ย 5 หำรด้วย 80)  คะแนน 17.5 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 2.2 ……5…… คะแนน 
 

7. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ตำมแผนกำรรับนักศึกษำตำมที่ระบุใน มคอ. 2 คือ ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำโท ปีกำรศึกษำละ 3 คน และส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 5 คนต่อปีกำรศึกษำ พบว่ำตั้งแต่มีกำรด ำเนินงำนหลักสูตรฯ ในปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นมำ จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำต่อนั้นยังไม่ตรงเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ และหำกเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งมีแผนกำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำละ 8 คน จะเห็นว่ำจ ำนวน
นักศึกษำเข้ำศึกษำต่อก็ไม่เป็นไปตำมเป้ำเช่นกัน และมีร้อยละของกำรคงอยู่ที่ใกล้เคียงกับของหลักสูตรฯ ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทั้งนี้อำจจะเนื่องมำจำกทั้งสองหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่เปิดในมหำวิทยำลัยขนำด
เล็กเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยใกล้เคียงซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกกว่ำ และหำกเปรียบเทียบกับหลักสูตร
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำจ ำนวน
นักศึกษำที่รับเข้ำจะมีมำกกว่ำแต่เนื่องจำกทำงหลักสูตรฯ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ทรำบจ ำนวนนักศึกษำที่ต้องกำรรับ จึงไม่
สำมำรถสรุปได้ว่ำอัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อคิดเป็นร้อยละนั้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร และหำกพิจำรณำต่อถึงอัตรำ
กำรคงอยู่ของนักศึกษำในหลักสูตรเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยนเรศวร จะเห็นได้ว่ำทั้งสองหลักสูต รฯ มีอัตรำกำรสูญเสีย
นักศึกษำ ซึ่งเหตุผลของกำรสูญเสียคือ นักศึกษำลำออกเพื่อไปศึกษำต่อในหลักสูตรอื่น ของมหำวิทยำลัยในกรุงเทพฯ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่ำปัญหำกำรสูญเสียนักศึกษำในลักษณะนี้ไม่ใช่ปัญหำเฉพำะของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์แต่น่ำจะเป็นปัญหำร่วมของมหำวิทยำลัยใหมแ่ละขนำด
เล็ก ซึ่งมำตรกำรแก้ไขปัญหำจ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำที่ยังไม่ตรงเป้ำและกำรสูญเสียนักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำแล้วแก่หลักสูตรอื่น 
คือ กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจตระหนักถึงคุณภำพของหลักสูตรฯ และเสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่นักศึกษำที่เข้ำมำแล้ว  

อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำถึงคุณภำพนักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ท่ีคงอยู่จนกระทั่งส ำเร็จกำรศึกษำพบว่ำกลไก กระบวนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิทยำนิพนธ์นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพดังเห็นได้จำกข้อมูลที่ปรำกฎคือ ในปีกำรศึกษำ 
2557 มีนักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 1 คน 
นักศึกษำใช้เวลำในกำรศึกษำ 3 ปี 1 ภำคกำรศึกษำ ซึ่งในระยะเวลำดังกล่ำวรวมระยะเวลำที่นักศึกษำเดินทำงไปท ำวิจัยที่ 
Department of Chemistry, Monash University ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกกำรท ำวิจัยครั้งนี้ Prof. 
Keith Murray ได้เสนอต ำแหน่งงำนนักวิจัยหลังปริญญำเอก (Postdoctoral fellow) ให้แก่นักศึกษำ ดังนั้นเมื่อนักศึกษำ
ส ำเร็จกำรศึกษำจึงได้ท ำงำนในต ำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญำเอกที่  Department of Chemistry, Monash University 
ประเทศออสเตรเลียทันที และนอกจำกนี้นักศึกษำยังมีผลงำนตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 3 บทควำม ณ วันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ และมีบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จแล้วอีก 1 บทควำมรวม 4 บทควำม ดังนี ้

1. D. J. Harding, W. Phonsri, P. Harding, I. A. Gass, K. S. Murray, B. Moubaraki, J. D. Cashion, L. Liu and 
S. G. Telfer, Abrupt spin crossover in an iron(III) quinolylsalicylaldimine complex: structural insights 
and solvent effects, Chem. Commun., 2013, 49, 6340. (IF 6.834) 

2. J. Sirirak, W. Phonsri, D.J. Harding, P. Harding, P. Phommon, W. Chaoprasa, R.M. Hendry, T.M. 
Roseveare, H. Adams, Halogen substituted quinolylsalicylaldimines: Four halogens three structural 
types, J. Mol. Struc., 2013, 1036, 439. (IF 1.602) 
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3. W. Phonsri, D. J. Harding, P. Harding, K. S. Murray, B. Mourabaki, I. A. Gass, J. D. Cashion, G. N. L. 
Jamesone and H. Adams, Stepped spin crossover in Fe(III) halogen substituted 
quinolylsalicylaldimine complexes, Dalton Trans, Dalton Trans., 2014, 43, 17509–17518.  (IF 4.197) 

4. D. J. Harding, W. Phonsri, J. Sirirak, P. Harding, Y. Tangtirungrotechai, R. D. Webster and H. Adams, 
Copper hydro-tris(3,5-diphenylpyrazolyl)borate dithiocarbamates: mimicking green copper 
proteins, New J. Chem., 2015, 39, 1498. (IF 3.086) 
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หมวดที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสตูร 

 

 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 กำรสูญเสียบุคคลำกรระดับอำวุโสในสำขำเคมี 

กำรลำออกของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สรำวุธ เดชมณี อำจำรย์แขนงเคมีวิเครำะห์ ในปีกำรศึกษำ 2556 ท ำให้ต้องมี
กำรรับอำจำรย์ใหม่เข้ำมำทดแทนต ำแหน่งเดิม ซึ่งท ำให้แขนงเคมีวิเครำะห์มีอำจำรย์ในแขนงซึ่งเป็นอำจำรย์ใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยและกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่ำนมำเมื่อมีผู้สมัครสนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 
เน้นแขนงเคมีวิเครำะห์ทำงหลักสูตรไม่สำมำรถรับนักศึกษำได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมอำจำรย์ใหม่ทั้ง 2 ท่ำนได้พยำยำมที่จะเริ่ม
งำนวิจัยของตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติเพียงพอต่อกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโทและเอก  

 กำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรท ำวิจัยระยะสั้นทั้งในและต่ำงประเทศ
แก่อำจำรย์ในส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ เปิดโอกำสให้อำจำรย์ในสำขำเคมีได้ไปร่วมท ำวิจัยในต่ำงประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็น
กำรพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ในหลักสูตรฯ ยังจะส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิตศึกษำในอนำคต 

o ดร. อภิรักษ์ พยัคฆำ (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร) ร่วมท ำวิจัยระยะสั้นร่วมกับกลุ่มวิจัยเคมีเชิงค ำนวณขั้นสูง 
(Advanced Computational Chemistry Research Group, ACC-RG) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
ในหัวข้อ กำรศึกษำและพัฒนำ source code ส ำหรับกำรจ ำลองโมเลกุลเชิงพลวัตโดยวิธี ONIOM-XS ระหว่ำงวันที่ 1 
พฤษภำคม 2558 ถึง วันท่ี 15 มิถุนำยน 2558 

o ดร. ภำรวี รัตนกิจ (อำจำรย์สำขำเคมี) ร่วมท ำวิจัยระยะสั้นกับ  Assoc. Prof. Akira Baba, Centre for 
Transdisciplinary research, Niigata, University, Japan หั วข้ อ  LR-SPR with electron fibers for immunosensor 
applications ระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน – 30 มิถุนำยน 2558 

o ดร. อัปสร บุญยัง (อำจำรย์สำขำเคมี ) ร่วมท ำวิจัยระยะสั้นกับ  Prof. Besim Ben-Nissan, Faculty of 
Science, University of Technology, Sydney, Australia หัวข้อ Bioactive Glass/PLA scaffolds and its application 
ระหว่ำงเดือนมิถุนยน – ตุลำคม 2557 

 ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2551 ซึ่งระบุให้กำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องมีผลงำนวิจัยและหนังสือหรือต ำรำ ท ำให้คณำจำรย์สำขำเคมีไม่สำมำรถยื่นขอต ำแหน่งได้
เนื่องจำกกำรแต่งหนังสือหรือต ำรำนั้นจ ำเป็นต้องใช้เวลำอย่ำงมำกในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน แต่ด้วยจ ำนวนอำจำรย์ที่จ ำกัดจึง
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำได้ แต่เมื่อมีกำรประกำศใช้ ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2558 ทดแทนประกำศเดิม ท ำให้อำจำรย์ในสำขำเคมีสำมำรถยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 

o ดร. อภิรักษ์ พยัคฆำ (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร) ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำร เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 2558 
o ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร) ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำร เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2558 
o ดร. สุภำภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ (อำจำรย์สำขำเคมี) ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำร เมื่อวันท่ี 11 มีนำคม 2558 
o ดร. อัปสร บุญยัง (อำจำรย์สำขำเคมี) ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำร เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 2558 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันมีกำรเปิดหลักสูตรในระดับปริญญำโทเอกในสำขำเคมีที่มีกำรบูรณำกำรณ์ หรือสำขำวิชำกำรใหม่ ๆ ที่เป็น

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุต์มำกขึ้น ท ำให้นักศึกษำสนใจและตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรที่เป็นวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์
น้อยลง และทุนกำรศึกษำที่แต่ละมหำวิทยำลัยช้ันน ำเพิ่มมำกข้ึน และที่ส ำคัญนักศึกษำสนใจที่จะศึกษำต่อระดับปริญญำเอก
น้อยลงเนื่องจำกตลำดแรงงำนในประเทศไทยไม่มีควำมหลำยหลำย และไม่มีกำรขยำยตัวรองรับคุณวุฒิปริญญำเอก 
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2555 
รายวิชาท่ีเปิดสอน จ านวนนักศึกษา

ของหลักสูตรฯ 
(ปรับปรุง 2555) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

จ านวนนักศึกษา
ของหลักสูตรฯ 

(ปรับปรุง 2551) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
เกรด จ านวน (คน) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2555     
CHM-711 Natural Product Chemistry 1 0 A 1 
CHM-712 Heterocyclic Chemistry 2 1 A 1 

B+ 1 
C 1 

CHM-728 Special Problem in 
Advanced Inorganic 
Chemistry I 

1 0 A 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2555   เกรด จ านวน (คน) 
BMS-675 Biomedical Science 

Laboratory Techniques 
1 0 S 1 

CHM-729 Special Problem in 
Advanced Inorganic 
Chemistry II 

1 0 A 1 

CHM-681 Seminar I  2 3 A 4 
B+ 1 

CHM-932 Thesis 1 1 IP 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2555   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-715 Special Problem in 

Advanced Organic 
Chemistry I 

1 0 A 1 

CHM-721 Organometallic Chemistry 1 0 A 1 
CHM-682 Seminar II 1 2 A 3 
CHM-932 Thesis 1 1 IP 2 
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ปีการศึกษา 2556 
รายวิชาท่ีเปิดสอน จ านวนนักศึกษา

ของหลักสูตรฯ 
(ปรับปรุง 2555) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

จ านวนนักศึกษา
ของหลักสูตรฯ 

(ปรับปรุง 2551) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
เกรด จ านวน (คน) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2556     
CHM-602 Scientific Writing I 2 0 S 2 
CHM-932 Thesis 2 1 IP 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2556   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-682 Seminar II 1 1 A 2 
CHM-932 Thesis 2 2 IP 4 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2556   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-603 Scientific Writing II 2 1 A 2 

S 1 
CHM-620 Advanced Inorganic 

Chemistry I 
1 0 B+ 1 

CHM-736 Chemical Molecular 
Modelling 

1 0 B+ 1 

CHM-932 Thesis 2 2 IP 4 
 
ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาท่ีเปิดสอน จ านวนนักศึกษา
ของหลักสูตรฯ 

(ปรับปรุง 2555) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

จ านวนนักศึกษา
ของหลักสูตรฯ 

(ปรับปรุง 2551) 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

(คน) 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
เกรด จ านวน (คน) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2557     
CHM-932 Thesis 2 2 IP 3 

S 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-932 Thesis 2 1 IP 3 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2557   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-932 Thesis 1 1 IP 2 
หมำยเหตุ  
   1. ในภำคกำรศึกษำ 2/2557 มีมีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์เพียง 2 คนเนื่องจำกนำงสำววำสินี พลศรี (นักศึกษำหลักสูตร 
(ปรับปรุง 2551) ส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำ 1/2557 
   2. ในภำคกำรศึกษำที่ 3/2557 มีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์เพียง 2 คนเนื่องจำกนำงสำวดำรุณี เสริฐผล เดินทำงไปท ำวิจัย
ระยะสั้นที่ Department of Chemistry, Monash University ประเทศออสเตรเลีย จึงท ำกำรรักษำสภำพนักศึกษำในภำคกำรศึกษำนี้ 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

CHM-712 
Heterocyclic 
Chemistry 

1/2555 มีนักศึกษำ
ได้เกรด C 

ผลคะแนน
ถูกต้องตำม
เกณฑ์ทีผู่้สอน
ได้วำงไว ้

นักศึกษำไม่มีควำมถนัดทำงด้ำนเคมี
อินทรีย์แต่ต้องกำรลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ ซึ่งอำจจะมี
ประโยชน์ต่องำนวิจัยวิทยำนิพนธ์ด้ำน
กำรสังเครำะหส์ำรประกอบวสัดุเชิง
ฟังก์ชัน 

ไม่มีกำรด ำเนินใด ๆ 
เนื่องจำกผลคะแนนท่ีได้นั้น
เป็นไปตำมควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำและนักศึกษำ
รับทรำบ แตไ่ด้ท ำกำร
อธิบำยผลกำรเรียนท่ีได้
ให้แก่ทุน คปก. รับทรำบ 

 

หมายเหต ุน ำมำจำก มคอ. 5 ของแต่ละวิชำ 
 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
3.1 รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
 

3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนือ้หาในรายวิชาไม่ครบ  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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หมวดที่ 5 

การบริหารหลักสูตร 
 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย หำกมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด และท ำ
เครื่องหมำย  หำกไม่มีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ป.โท/ป.เอก 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (1)] 

 ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ 
 ไม่มีอำจำรย์สังกัดในหลักสูตรอื่น และ 
 มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

2) คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (2)] 

 มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอน  

3) คุณสมบตัิของอำจำรย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (3)] 

เฉพำะระดับปริญญำโท 
 คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวน
อย่ำงน้อย 3 คน 
เฉพำะระดับปริญญำเอก 
 คุณวุฒิ ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจ ำนวน
อย่ำงน้อย 3 คน 

4) คุณสมบตัิของอำจำรย์ผูส้อน 
[ตัวบ่งช้ี  1.1 (4)] 

เฉพำะระดับปริญญำโท 
 อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำโท
หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
 มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 
 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำ 
เฉพำะระดับปริญญำเอก 
 อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
 มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 
 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำ 

5) คุณสมบตัิของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนพินธ์หลักและอำจำรย์ที่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (5)] 

 เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน และ 
 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่ อรับ
ปริญญำ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ป.โท/ป.เอก 
6) คุณสมบตัิของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี)  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (6)] 

 เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ  
 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำ 

7) คุณสมบตัิของอำจำรย์ผูส้อบ
วิทยำนิพนธ ์
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (7)] 

 อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญำ
เอกหรือ เที ยบ เท่ ำหรือด ำรงต ำแหน่ งทำงวิชำกำรไม่ ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ  
 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำ 

8) กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (8)] 

เฉพำะระดับปริญญำโท แผน ก   
 ต้องเป็นรำยงำนสืบเนื่องฉบับเต็มในกำรประชุมทำงวิชำกำ ร 
(proceedings) หรือวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เฉพำะระดับปริญญำเอก   
 วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง 
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

9) ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษำ 
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (9)] 

เฉพำะระดับปริญญำโท   
 วิทยำนิพนธ ์ 
   อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน  
 กำรค้นคว้ำอิสระ  
   อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 15 คน  
   (หมำยเหตุ หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ ง 2 ประเภทให้ เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำ
วิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน) 
เฉพำะระดับปริญญำเอก   
 วิทยำนิพนธ ์ 
   อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน  

10) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
มีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ [ตัวบ่งช้ี 1.1 (10)] 

 ควรมีอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

11) กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (11)] 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบ
โดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งำนในปีท่ี 6) 

12) กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัว
บ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำร
สอนตำมกรอบมำตรฐำน  
[ตัวบ่งช้ี 1.1 (12)] 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้องด ำเนินกำรทุกตัว 
 1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 
ประชุมครั้งที่ 1 วันท่ี 30 พฤษภำคม 2557  
ประชุมครั้งที่ 2 วันท่ี 19 กันยำยน 2557 
ประชุมครั้งที่ 3 วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2557 
ประชุมครั้งที่ 4 วันท่ี 23 มีนำคม 2558 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ป.โท/ป.เอก 
ประชุมครั้งที่ 5 วันท่ี 22 เมษำยน 2558 
ประชุมครั้งที่ 6 วันท่ี 15 พฤษภำคม 2558 
ประชุมครั้งที่ 7 วันท่ี 3 สิงหำคม 2558 
ประชุมครั้งที่ 8 วันท่ี 4 กันยำยน2558 
 2. มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/
สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 
 3. มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 
 4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ 
 5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 1.1 
 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งนี้ต้องด ำเนินกำรครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน (0 คะแนน) หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
 

2. สาระของรายวิชาในหลักสูตร [ตัวบ่งช้ี 5.1] 
    ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 

 1) กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
 2) กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตรส์ำขำนั้นๆ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสตูร และกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัยตำม
ควำมก้ำวหน้ำในศำสตรส์ำขำนั้นๆ 
รำยละเอียดของหลักสตูรใน มคอ. 2 นั้นได้มำจำกกำรประชุมร่วมกนัของอำจำรย์ใน
สำขำวิชำเคมีและกำรวิพำกษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลยั ผู้ใช้บัณฑิตจำก
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ศิษย์เก่ำ โดยพจิำรณำปรับเปลีย่นรำยละเอียด
หลักสตูรจำกหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติ สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2551)  

รำยงำนกำรประเมินหลักสูตรวิทยำ
ศำสตรมหำบณัฑติ และปรัชญำดษุฎี
บัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551) 

2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขเล่มหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำเคม ี(หลักสูตร
ปรับปรุง 2551) ตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ น ำส่ง ร่ำง มคอ. 2 ให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำอีกครั้งก่อนน ำเสนอต่อสภำวิชำกำร 
 

ร่ำง มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 
เมื่อไดค้ ำวิพำกษ์ ร่ำงหลักสูตรฯ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรน ำมำแก้ไข และ
น ำเสนอสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับก่อน น ำส่งไปยัง สกอ. 
 
 
 

เอกสำรน ำเสนอกำรปรับปรุงหลักสูตร
ต่อสภำวิชำกำร 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbWhTMjNVd18yb00
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbWhTMjNVd18yb00
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbWhTMjNVd18yb00
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbWhTMjNVd18yb00
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdWNkUlZKVW5VckU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdWNkUlZKVW5VckU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vLVg5S2JMNFJ5RmM
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vLVg5S2JMNFJ5RmM
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 

 ได้มีกำรเพิ่มรำยวิชำ Scientific Writing I (CHM-602) และรำยวิชำ 
Scientific Writing II (CHM-603) เพื่อแก้ไขปัญหำนักศึกษำติดขัดเรือ่งกำรเขียน
ผลงำนวิจัยเพื่อให้ไดร้ับกำรตีพิมพใ์นเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

 ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มรำยวิชำที่มีเนื้อหำทันสมยัและตำม
ควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ทำงเคมี เพิ่มรำยวิชำที่มีรองรับกับควำมเชี่ยวชำญงำนวิจัย
ของอำจำรย์เคมีในปัจจุบัน โดยมผีู้ทรงวุฒิทุกแขนงวิชำจำกภำยนอกเป็นผู้ประเมิน
เนื้อหำ 

 ระบุภำคกำรศึกษำท่ีหลักสตูรคำดหวังให้นักศึกษำได้ท ำกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ และสอบวัดคณุสมบตัิ ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีจะช่วยให้นักศกึษำและอำจำรย์
ที่ปรึกษำได้ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษำส ำเรจ็กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดของ
หลักสตูร 
 

ตำรำงเปรียบเทียบรำยวิชำหลักสตูร
ปรับปรุง 2551 และหลักสูตรปรับปรุง 
2555 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 จำกกำรเพิ่มรำยวิชำ Scientific Writing I (CHM-602) ซึ่งเป็นรำยวิชำ

เกี่ยวกับกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ส่งผลให้นักศึกษำด ำเนินกำรสอบวัด
คุณสมบัติ และโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ภำยในระยะเวลำที่หลักสูตรฯ ก ำหนด 
นักศึกษำ กำรสอบวัดคณุสมบัต ิ กำรสอบโครงร่ำง

วิทยำนิพนธ ์
นำงสำวดำรณุี เสริฐผล 26 สิงหำคม 2556 23 พฤษภำคม 2557 
นำยอิมรอน มีชัย 26 สิงหำคม 2556 7 เมษำยน 2557 
 จำกกำรเปดิรำยวิชำ Scientific Writing II (CHM-603) ซึ่งเป็นรำยวิชำ

เกี่ยวกับกำรเขียนบทควำมวิจัย ท ำให้นักศึกษำเขียนบทควำมวิจัยและได้รับกำรตอบ
รับตีพิมพ์ในวำรสำรช้ันน ำท่ีได้รับกำรยอมรับในสำขำวิชำเคมี ในฐำนข้อมูล 
SCOPUS หรือ ISI  
นักศึกษำหลักสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
นำงสำวดำรณุี เสริฐผล D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. 

Murray, B. Moubaraki and H. Adams, Steric 
trapping of the high spin state in Iron(III) 
quinolylsalicylaldimine complexes, Aust. J. 
Chem., 2014, 67, 1574. (IF 1.558) 

นำยอิมรอน มีชัย Imron Meecha, Worrapong Phupong, 
Warangkana Chunglok, Puttinan 
Meepowpan, GC-MS Analysis of 
Phytoconstituents in the 12 Ma-dan 
extracts (Garcinia schomburgkiana), Walailak 
Journal of Science and Technology, 
accepted. 

นักศึกษำหลักสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2551 
นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ Chotika Jeerapong, Worrapong Phupong, 

Phuwadol Bangrak, Warin Intana, and 

หนังสือแจ้งกำรผลกำรสอบวัดคณุสมบัต ิ
 
ประกำศแต่งตั้งกรรมกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ ์
 
 
 
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ของนำงสำวดำรณุี   
เสริฐผล 
 
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ของนำงสำวโชตกิำ    
จีระพงศ ์
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZExuZnlNQ2hmeDA
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZExuZnlNQ2hmeDA
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZExuZnlNQ2hmeDA
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vanFWV2k1U0lIeFk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vVXo4cVF2Z05ib0E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vVXo4cVF2Z05ib0E
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSXJqUm5iYnhIeWs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSXJqUm5iYnhIeWs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vU1pDU2UzWTFvdDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vU1pDU2UzWTFvdDQ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
Patoomratana Tuchinda, Trichoharzianol, a 
New Antifungal from Trichoderma 
harzianum F031, J. Agric. Food Chem., 
2015, 63 (14), pp 3704–3708. (IF 2.914) 

 
 
6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรออกแบบหลักสตูรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร และกำรปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตำม
ควำมกำ้วหน้ำในศำสตรส์ำขำนั้นๆ 
(โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน) 
หลักสตูรฯ มีแนวทำงในกำรออกแบบหลักสตูรฯ และสำระรำยวิชำในหลักสตูรฯ โดย
วำงแนวทำงให้นักศึกษำเป็นขั้นตอน ออกแบบรำยวิชำเป็นล ำดับขั้น เพื่อให้นักศึกษำ
ได้สำมำรถเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และเขียนบทควำมวจิัยจนสำมำรถผ่ำนเงื่อนไข
กำรส ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 

Curriculum Vitae ของนำงสำววำสินี 
พลศรี (จำกวิทยำนิพนธ์) 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 5.1 
 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้

เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vUmhQekZPdlJfOHc
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vUmhQekZPdlJfOHc
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3. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน [ตัวบ่งช้ี 5.2] 
    ค าชี้แจง  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 

 1) กำรก ำหนดผูส้อน 
 2) กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกบักำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และ 

กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 4) กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑติศึกษำ ให้สอดคล้องกับสำขำวิชำและ 

ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร ์
 5) กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศึกษำ ที่มีควำมเช่ียวชำญ 

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ ์
 6) กำรชว่ยเหลือ ก ำกับ ติดตำมในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ และกำรตีพิมพ์ผลงำนระดับ 

บัณฑิตศึกษำ 
 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกในประเด็น 1) กำรก ำหนดผู้สอน 2) กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 5) กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ที่มีควำมเช่ียวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และ 6) กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ และกำรตีพิมพ์ผลงำนระดับบัณฑิตศึกษำ 
กำรก ำหนดผู้สอน 
ประธำนหลักสตูรฯ ประสำนกับหวัหน้ำสำขำวิชำเคมี ก ำหนดผูส้อนในรำยวิชำที่
นักศึกษำต้องกำรลงทะเบยีนเรยีน หรือตำมที่เป็นข้อตกลงแรกเข้ำศกึษำของ
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์กับนักศึกษำ โดยมีกำรตรวจสอบคณุสมบัติผูส้อน
รำยวิชำต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ. 3) 
สำขำวิชำเคมี มอบหมำยใหผู้้ประสำนงำนรำยวิชำเป็นผู้จดัท ำเอกสำรแผนกำรเรยีนรู้ 
(มคอ. 3)  
กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศกึษำ ให้
สอดคล้องกับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร ์
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสตูรฯ ก ำหนดให้มรีำยงำนและประเมินรำยวิชำ
วิทยำนิพนธ์ร่วมกันทุกภำคกำรศึกษำ โดยประเมินจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ
กำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในงำนสัมมนำรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 
กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นควำ้อิสระในระดับบัณฑติศึกษำ 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

 มีกำรตรวจสอบคณุสมบัติอำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม 
กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ตดิตำมในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอสิระ และกำร
ตีพิมพ์ผลงำนระดบับัณฑติศึกษำ 

 มีกำรเปดิรำยวิชำ Scientific Writing I (CHM-602) ซึ่งเป็นรำยที่สอน
เกี่ยวกับกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และข้อเสนอโครงกำรวิจยั และรำยวิชำ 
Scientific Writing II (CHM-603) ซึ่งเป็นรำยวิชำเกี่ยวกับกำรเขียนบทควำมวิจัย 
โดยผู้สอนคืออำจำรย์ชำวต่ำงชำตทิี่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยตีพิมพ์ผลงำน

 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2557 |  

30 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เผยแพรร่ะดับสำกล 

 มีระบบกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ทุกภำคกำรศึกษำ 
 
2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
กำรด ำเนินกำรกำรก ำหนดผู้สอน 

 หัวหน้ำสำขำ และประธำนประจ ำหลักสตูรฯ ตรวจสอบคุณสมบตัิผูส้อน 
 ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ ท ำกำรเปิดรำยวิชำออนไลนเ์พื่อให้นักศึกษำ

ลงทะเบียน และกรอกช่ือผูส้อนรำยวิชำทุกท่ำน 
 ในกรณีที่ผูส้อนเป็นอำจำรย์พิเศษ ทำงหลักสูตรฯ ท ำหนังสืออนุมตัิจำก

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ก่อนด ำเนินกำรเปิดรำยวิชำ 
กำรด ำเนินกำรกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ. 3) 

 หลักสตูรฯ ร่วมกับสำขำวิชำเคมี ด ำเนินกำรประชุมเพื่อติดตำมและ
ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ. 3) โดยมีกำรก ำหนดให้มกีำรประชุมก่อน
เปิดภำคกำรศึกษำใหม ่
กำรด ำเนินกำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นควำ้อิสระในระดับบัณฑติศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร ์

 ในกำรประเมินรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ กรรมกำรซักถำมควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
พื้นฐำนและขั้นสูงของนักศึกษำ 

 ตรวจสอบคุณภำพของงำนวิจยั และหำทำงแก้ไขปญัหำหำกนักศึกษำ
ติดขัดเกีย่วกับงำนวิจัย 
กำรด ำเนินกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ท่ีมคีวำมเชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอำจำรย์ที่ปรกึษำ
วิทยำนิพนธ์หลักและที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมก่อนท ำกำรอนุมตัิและส่งต่อไปยัง
ส ำนักงำนบัณฑติศึกษำ 
 นักศึกษำท ำกำรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ ์
กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือ ก ำกับ ตดิตำมในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
และกำรตีพิมพ์ผลงำนระดับบณัฑติศึกษำ 

 มีกำรเปดิรำยวิชำ Scientific Writing I (CHM-602) ซึ่งเป็นรำยที่สอน
เกี่ยวกับกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และข้อเสนอโครงกำรวิจยั และรำยวิชำ 
Scientific Writing II (CHM-603) ซึ่งเป็นรำยวิชำเกี่ยวกับกำรเขียนบทควำมวิจัย 
โดยผู้สอนคืออำจำรย์ชำวต่ำงชำตทิี่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยตีพิมพ์ผลงำน
เผยแพรร่ะดับสำกล 

 มีระบบกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ทุกภำคกำรศึกษำ โดยให้มี
กำรก ำหนดให้นักศึกษำมำพบปะหำรือกับอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ และส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ พร้อมกำรน ำเสนอในงำนสัมมนำ
ควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรประชุมหลักสตูรฯ 
มคอ. 3 ปีกำรศึกษำ 2557 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 
 
 
 
 
รำยงำนกำรประชุมหลักสตูรฯ 
 
 
ตัวอย่ำงกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ปรกึษำ
วิทยำนิพนธ ์
 
 
 
มคอ 3. รำยวิชำ CHM-602 และ CHM-
603 

3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZGZWcGFJY3M2S0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdTBYd082NUtVWFU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOVlEb0M1SUNCams
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZGZWcGFJY3M2S0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdldlX2ppVW1MMHM
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdldlX2ppVW1MMHM
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vVWJkUDJkVWJ2R0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vTWRQek5GRTFpeDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vTWRQek5GRTFpeDQ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำนักศึกษำท ำกำรประเมินรำยวิชำที่ศึกษำและประเมิน

ผู้สอน 
  อำจำรย์ผูส้อนน ำข้อมูลจำกกำรประเมินท่ีไดม้ำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน

ในครั้งถัดไป และก ำหนดผู้สอนในครั้งถัดไป 
 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนพินธ์ของนักศึกษำท ำให้นักศึกษำมีควำม

กระตือรือร้นในกำรผลิตผลงำนวิจัย และนอกจำกน้ียังเป็นกำรเปดิโอกำสให้นักศึกษำ
ได้รับควำมแนะน ำจำกอำจำรย์ท่ำนอ่ืนท่ีไม่ใช่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์

 

ตัวอย่ำงกำรประเมินของนักศึกษำต่อ
รำยวิชำ 

4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
หลังจำกได้ข้อมูลกำรประเมินตำมหลักฐำนอ้ำงอิงในข้อ 3 ผู้สอนจัดท ำ มคอ. 5 โดย
น ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรปรับปรุง มคอ. 3 ในภำคกำรศึกษำถัดไป โดย
พัฒนำกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรก ำหนดผู้สอนเพื่อให้เหมำะสมใน
กำรศึกษำ ในรำยวิชำสอน ส่วนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์นั้นจะดูว่ำนักศึกษำต้องกำร
ควำมช่วยเหลือในแง่ใด ทำงหลักสตูรฯ พยำยำมด ำเนินกำรช่วยเหลอื 

มคอ. 5 ปีกำรศึกษำ 2557 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ในปีกำรศึกษำ 2557 เนื่องจำกมีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนเพียงรำยวิชำ

เดียวคือ รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ (CHM-932) จำกกำรสัมนำควำมก้ำวหน้ำท่ีผ่ำนมำ
นักศึกษำวำงแผนที่จะส ำเร็จกำรศกึษำในปีกำรศึกษำ 2558  

 รำยวิชำ Scientific Writing II (CHM-603) ท ำให้นำงสำวดำรุณี เสริฐผล 
และนำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ สำมำรถ submit บทควำมวิจัยไปยังวำรสำรใน
ฐำนข้อมูล ISI ได้เมื่อสิ้นภำคกำรศกึษำ 2/2556 และได้รับกำรตอบรบัตีพิมพ์ 
 

ผลงำนตีพิมพ์ของนำงสำวโชติกำ จีระ
พงศ์ 
ผลงำนตีพิมพ์ของนำงสำวดำรณุี เสิรฐผล 
 

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ1) กำรก ำหนดผู้สอน 2) กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 5) กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ที่มีควำมเช่ียวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และ 6) กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ และกำรตีพิมพ์ผลงำนระดับบัณฑิตศึกษำ 
(โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน) 
  

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 5.2 
 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbkZkQ2FPMlA4ZGs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbkZkQ2FPMlA4ZGs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vN2J4RzRybXVtd3M
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vU1pDU2UzWTFvdDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vU1pDU2UzWTFvdDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSXJqUm5iYnhIeWs
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 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้

เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

4. การประเมินผู้เรียน [ตัวบ่งช้ี 5.3] 
    ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 

 1) กำรประเมินผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 2) กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ของนักศึกษำ 
 3) กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ. 6 และ มคอ.7) 
 4) กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศึกษำ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กำรตรวจสอบกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรก ำกับกำรประเมินกำรจดักำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ. 6 
และ มคอ.7) และกำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศึกษำ 
กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิฯ  ที่แสดงในแผนที่กำร
กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้จำกหลักสูตรสู่ รำยวิชำ 
(Curriculum Mapping) 

ตำมระบุใน มคอ. 2 

2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
อำจำรยผ์ู้สอนน ำ curriculum mapping มำใช้ในกำรออกแบบกำรสอนและ
กิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงเกณฑ์กำรวัดผล และระบุใน มคอ. 3 

มคอ. 3 ปีกำรศึกษำ 2557 
รำยงำนกำรประชุม 

3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 
 ผู้สอนท ำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ จำกนั้นน ำ

ข้อมูลกำรกระจำยตัวของเกรดมำรำยงำนใน มคอ. 5  
 นักศึกษำท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเรยีนกำรสอนในภำพรวม 

อำจำรยผ์ู้สอน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีเพื่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน ซึ่ง
หลักสตูรใช้แบบฟอร์มที่จัดขึ้นมำให้นักศึกษำได้ท ำกำรประเมินเป็นรำยวิชำเมื่อสิ้น
ภำคกำรศึกษำ เนื่องจำกระบบกำรประเมินรำยวิชำและผู้สอนออนไลน์ท่ีส่วนส่งเสรมิ
วิชำกำรรับผดิชอบยังไม่ขยำยผลมำยังหลักสตูรบณัฑิตศึกษำ  

 ผู้ประสำนงำนรำยวิชำน ำผลประเมินที่ได้มำใช้ในกำรเขียน มคอ. 5 ร่วมกับ
ผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 

ผลกำรประเมินรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 
2557 
มคอ. 5 ปีกำรศึกษำ 2557 
รำยงำนกำรประชุม 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vdTBYd082NUtVWFU
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZGZWcGFJY3M2S0U
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbkZkQ2FPMlA4ZGs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vbkZkQ2FPMlA4ZGs
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vN2J4RzRybXVtd3M
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vZGZWcGFJY3M2S0U
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ประเมินโดยคณะกรรมกำรทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล

กำรเรยีนรู ้สำขำเคม ี (กรรมกำรพิจำรณำเกรด) 
4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
ผลกำรประเมินท่ีได้และปรำกฏในแบบ มคอ. 5 จะน ำไปใช้ในกำรพฒันำปรับปรุง
กำรเรยีนกำรสอนในภำคกำรศึกษำต่อไป หำกมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุง  ส่วนกำร
ประเมินหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ในปีกำรศึกษำ 2557 นี ้จะได้รบักำรประเมิน
จำกคณะกรรมกำรประเมินเพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจำกภำยนอกจ ำนวน 2 ท่ำนและจำกผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ (นอกส ำนักวิชำ) อีก 1 ท่ำน เพื่อน ำข้อมูลคะแนนและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรไปพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-  

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กำรตรวจสอบ
กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ของนักศึกษำ กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ. 6 
และ มคอ.7) และกำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศึกษำ  
(โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน) 

-  
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 5.3 
 

 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
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 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

5. ปัญหาและผลกระทบในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลส่วนกลำงที่
ไม่ครอบคลุมถึงระดับบัณฑิตศึกษำ 

ท ำให้กำรติดตำม ประเมินผลต่ำงๆ ไม่มี
ประสิทธิภำพ 

ได้หำรือกับทำงส่วนส่งเสริมวิชำกำรใน
ปัญหำดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไปหลักสูตรฯ จะ
ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินและแบบ
ส ำรวจต่ำง ๆ แบบออนไลน์เองไปก่อน
จนกระทั่งระบบส่วนกลำงด ำเนินกำรเสร็จ 
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หมวดที่ 6 

สรุปการประเมินหลักสตูร 
 
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 

วันท่ีส ำรวจ 1 กันยำยน 2558 (ให้แนบผลกำรส ำรวจมำด้วย) 
 1.1 ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

กำรประเมินจำกผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ซึ่งในปีกำรศึกษำนี้น่ำจะมีผู้ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 
1 คน คือ นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ นักศึกษำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 กำรประเมินนั้นใช้แบบประเมินเดียวกับกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
ด้ำนหลักสูตรและกำรศึกษำ 4.22 ด้ำนกำรควบคุม ดูแล กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำ 4.5 และสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 3.33 เฉลี่ยทุกด้ำนมีค่ำเท่ำกับ 4.02 จะเห็นได้ว่ำควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.5  

เมื่อคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ ได้ดูในรำยละเอียดของด้ำนนี้พบว่ำนักศึกษำให้คะแนนของหัวข้อทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด ต ำรำ/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐำนข้อมูล มีควำมเหมำะสมต่อกำรเรียนกำร
สอน เพียง 2  ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำนี้ในภำคกำรศึกษำถัดไปทำงหลักสูตรฯ จะต้องท ำกำรประสำนงำนกับทำงศูนย์บรรณสำร
และสื่อกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องงบประมำณในกำรจัดซื้อหนังสือ ต ำรำ ฐำนข้อมูลทำงกำรวิจัย ฯลฯ เนื่องจำก
กำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์นั้น หลักสูตรฯ ไม่มีงบประมำณจัดสรรให้โ ดยตรง จะต้องท ำกำรตั้ง
โครงกำรเบิกจ่ำยต่ำงๆ ผ่ำนทำงส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ส่วนด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ที่มีผล
ประเมินเพียง 3 นั้นหลักสูตรฯ ท ำได้เพียงเสนอผลกำรประเมินไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงศูนย์คอมพิวเตอร์หำทำง
แก้ไข  

 
 1.2 ข้อเสนอกำรเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ 1.1 

น ำผลประเมินส่งไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำส ำหรับปกีำรศึกษำถัดไป และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หลักสตูรฯ จะต้องท ำกำรประชุมสำขำวิชำเคมี เพื่อพัฒนำปรับปรุงตำมที่นักศึกษำได้แสดงควำมคิดเหน็ 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vOEdON0toVDlIV3c
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2. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  [ตัวบ่งชี้ 5.4] 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน ตดิตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

  

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

  

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำร
เปิดสอนในแตล่ะภำคกำรศึกษำใหค้รบทุกรำยวิชำ 

  

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณภ์ำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รำยวิชำ 

  

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศกึษำ 

  

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 

  

7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน 
หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนท่ี
รำยงำนใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

  

8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รบักำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

  

9) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ไดร้ับกำร
พัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภำพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  

1) จ ำนวนตัวบ่งช้ีที่ประเมิน……12………… 
    หมายเหตุ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในเล่มรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 2) จ ำนวนตัวบ่งช้ีทีม่ีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์……12…………… 
 3) ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ [ข้อ 2) หำรด้วย ข้อ 1) คูณ 100]………100………… 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 5.4 ......5......คะแนน 
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หมวดที่ 7 
คุณภาพของการสอน 

 
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  

1.1 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

CHM-932/Thesis 1/2557    
CHM-932/Thesis 2/2557    
CHM-932/Thesis 3/2557    

 หมายเหตุ น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวิชำ 
 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรสอนเพียงรำยวิชำเดียวคือ วิทยำนิพนธ์ (CHM-932) แบบประเมินผลมีกำร

ประเมิน 3 ด้ำนคือ เกี่ยวกับผู้สอน ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภำพของอุปกรณ์สื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ และควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับรำยวิชำมีผลประเมินดังน้ี 

การประเมินด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ภาคการศึกษา 1/2557 ภาคการศึกษา 2/2557 ภาคการศึกษา 3/2557 
1) ผู้สอน 4.26 4.00 4.00 
2) คุณภำพของอุปกรณ์สื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

4.33 4.00 4.00 

3) รำยวิชำ 4.33 4.00 4.00 
 

2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ และแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม เน้นเรื่องกำรตรงต่อเวลำในกำรส่งงำน
ที่มอบหมำย กำรไมล่่วงละเมิดสิทธิ์ 
และทรัพยส์ินทำงปัญญำ โดยสอนผ่ำน
กระบวนกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ ์ซึ่งนักศึกษำท ำได้ด ี

 

ควำมรู ้ เน้นควำมเข้ำใจในศำสตร์ที่เรียนอย่ำง
ถ่องแท้และลึกซึ้ง สำมำรถด ำเนินกำร
สืบค้นข้อมูลทีไ่ดร้ับมอบหมำย/
เกี่ยวข้องกับวิทยำนิพนธ์ได้เอง แตใ่น
บำงครั้งนักศึกษำยังต้องกำรให้อำจำรย์
ที่ปรึกษำกระตุ้นเพื่อให้ค้นคว้ำควำมรู้
เพิ่มเตมิตลอดเวลำ 

ท ำกำรจัด Group meeting ใน
กลุ่มวิจัย จะช่วยให้นักศึกษำ
ตื่นตัวมำกข้ึนในกำรค้นคว้ำ
ข้อมูล 

ทักษะทำงปัญญำ สำมำรถวิเครำะห์และวิจำรณ์งำนวิจัย
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงถูกต้อง
และสร้ำงสรรค์ ปญัหำคือนักศึกษำยัง

เน้นกำรเรียนกำรสอนแบบมี
ส่วนร่วมมำกข้ึนอำจจะสำมำรถ
กระตุ้นให้นักศึกษำเกดิกำร
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ไม่ค่อยกล้ำแสดงควำมคิดเห็นในกำร
วิจำรณ์งำนของผู้อื่น 

ซักถำมมำกขึ้น 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลและควำม
รับผิดชอบ 

ท ำงำนในห้องปฏิบัติกำรร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
และสำมำรถด ำเนินกำรเรยีนกำรวจิัย
ได้ตำมแผนท่ีตั้งเป้ำไว้ นักศึกษำ
หลักสตูรปรับปรุง 2555 มีควำม
รับผิดชอบสูงมำกซึ่งขณะนีด้ ำเนินกำร
เรียนและวิจัยเป็นไปตำมเปำ้หมำย 

 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำมีทักษะด้ำนกำรสื่อสำรทีด่ี 
และสำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง แต่กำร
วิเครำะหเ์ชิงตัวเลขไมไ่ด้รับกำรพฒันำ
มำกนักท้ังนี้เนื่องจำกแขนงวิชำที่
นักศึกษำเลือกเรียนไม่ได้ใช้ทักษะด้ำน
นี้มำกนัก 

 

  

3. ด้านอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
    3.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ [ตัวบ่งชี้ 4.1]  

   ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 
 1) กำรรับและแต่งตั้งอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร   

2) กำรบรหิำรอำจำรย ์  
3) กำรส่งเสรมิและพัฒนำอำจำรย ์

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรรบัและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร กำรบริหำรอำจำรย ์และกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย ์

 กำรรับอำจำรย์เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ โดยใช้ทำง
สำขำแจ้งไปทำงส่วนแผนงำนแล้วจึงน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรฯ ท้ังนี้
สำขำต้องช้ีแจงภำระงำนของอำจำรย์ในหลักสูตรและอำจำรย์ที่จะรบัใหม่ 

 กำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เป็นกำรคดัเลือกจำกอำจำรย์ผูส้อน 
โดยพิจำรณำอำจำรยผ์ู้มตี ำแหน่งทำงวิชำกำรก่อน และแบ่งไปตำมแขนงของสำขำ 

 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์มรีะบบสนบัสนุนในกำรส่งเสรมิและพัฒนำอำจำรย์
ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรวิจัยและกำรสร้ำงเครือข่ำย โดยที่อำจำรย์ผูส้นใจที่จะพัฒนำ
ตนเองท ำเรื่องเสนอผ่ำนหัวหน้ำสำขำเพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรส ำนักวิชำ
พิจำรณำต่อไป 

 
 
 
 
 
 
ประกำศส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
 ปีกำรศึกษำ 2557 ภำระงำนของอำจำรย์ในหลักสตูรฯ ยังเหมือนเดมิ จึง

ไม่มีกำรรับอำจำรย์ใหม่  
 ทั้งนีใ้นปีกำรศึกษำ 2556 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรฯ 

เนื่องจำก ผศ.ดร. สรำวุธ เดชมณี ลำออกจำกกำรเป็นอำจำรยม์หำวทิยำลัยวลยั
ลักษณ์ จึงท ำให้อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรฯ ขำดอำจำรย์แขนงเคมีวเิครำะห์  

 ในปีกำรศึกษำ 2557 มีอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร และอำจำรยผ์ู้สอน ได้ท ำ
กำรเสนอของบประมำณสนับสนุนกำรท ำวิจัยระยะสั้นต่อส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSF9sMnh1d0hLdFk
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จ ำนวน 3 ท่ำนและอำจำรย์ทุกคนในหลักสูตรฯ ขอกำรสนับสนุนกำรไปร่วมกำร
ประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบตัิกำรตำ่งๆ  
3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 

 กำรประเมินผลงำนของอำจำรยต์ำมระบบของมหำวิทยำลัย 
 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตรไ์ด้อนุมตัิโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ตำมทีไ่ด้เสนอขอ 

 

4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
จำกกำรประเมินผลงำนในปีก่อนได้น ำมำกระจำยภำระงำนโดยเฉพำะงำนสอนให้
เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ไม่ม ี  

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร กำรบริหำรอำจำรย ์และกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำจำรย์ (โดยมีหลักฐำนเชิงประจกัษ์ยืนยัน และกรรมกำรผูต้รวจประเมินสำมำรถให้เหตผุลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้
ชัดเจน) 
ไม่ม ี  
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 4.1 
 

 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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 3.2 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในปีกำรศึกษำ 2557 สำขำเคมี ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ไมม่ีอำจำรยใ์หม่ จึงไม่มีกำรจัดปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 

 

 3.3 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

1. Advanced Materials 
and Nanotechnology 
(AMN7), Nelson, New 
Zealand 

2 - ได้สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยกับนักวิจยัชั้นน ำใน
ต่ำงประเทศ และได้ตดิต่อนักวิจัยส ำหรับกำรเป็น Host 
ให้นักศึกษำทุน คปก. ในอนำคต 

2. กำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ PACCON 2015, 
มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้
ธนบุรี 

? - ได้น ำเสนอผลงำนและสร้ำงเครือข่ำยวิจัย 

3. กำรร่วมท ำวิจยัระยะสั้น
กับนักวิจัยต่ำงมหำวิทยำลัย 

3 - พัฒนำศักยภำพงำนวิจัยของตน และสร้ำงเครือข่ำย
งำนวิจัยส ำหรบักำรรองรบับัณฑติศึกษำ 

4. งำนประชุมวิชำกำรวลยั
ลักษณ์วิจัย 

 - เป็นประธำนสำขำกลุม่ย่อยและกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ
ในกำรประเมินคณุภำพผลงำนท้ังบทคัดย่อ กำรบรรยำย 
และกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร ์

5. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำคุณคำ่ต ำรำ 

1 - ได้ทรำบหลักกำร กระบวนกำรจัดท ำหนังสือและต ำรำที่
มีคุณภำพ ทั้งแบบใช้เพื่อท ำเพื่อจ ำหน่ำยและก ำหนดขอ
ต ำแหน่งวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์และ
ศำสตรำจำรย ์

6. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรเรยีนรู้แบบ Creativity 
based learning (CBL) 

2 - ได้เรียนรู้วิธีกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ได ้

7. กำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ The 10th 
International Symposium 
on Macrocyclic and 
Supramolecular Chemistry 

1 - ได้สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยกับนักวิจยัชั้นน ำใน
ต่ำงประเทศ และได้ตดิต่อนักวิจัยส ำหรับกำรเป็น Host 
ให้นักศึกษำทุน คปก. ในอนำคต 

8. สัมมนำ เรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรและกำรเรยีน
กำรสอนในรำยวิชำตำม TQF 
ที่เช่ือมโยงกับ QA 

1 1 ได้ทรำบแนวทำงกำรจัดท ำ มคอ. 7 และกำรประเมิน
หลักสตูร 

9. อบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
Microsoft office, power 
point, excel 2010 Word 

- 1 พัฒนำทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์
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 3.4 คุณภาพอาจารย์ [ตัวบ่งชี้ 4.2] 
          3.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่ประเมิน) คน 5 
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก คน 5 
3) ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
[ข้อ 2) หำรด้วย ข้อ 1) คูณด้วย 100] 

ร้อยละ 100 

4) คะแนนท่ีได้  
[ข้อ 3) คูณด้วย 5 หำรด้วย ร้อยละอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ ป.เอก ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5] 

คะแนน 5 

 

          3.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่ประเมิน) คน 5 
2) จ ำนวนอำจำรย์ป ระจ ำหลั กสู ต รที่ ด ำรงต ำแหน่ งผู้ ช่ วย
ศำสตรำจำรย์ 

คน 2 

3) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ คน 1 
4) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ คน 0 
5) ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ผลรวมของข้อ 2) - ข้อ 4) หำรด้วย ข้อ 1) คูณด้วย 100) 

ร้อยละ 60 

6) คะแนนที่ได้ (ข้อ 5) คูณด้วย 5 หำรด้วย ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3 

 

           3.4.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใช้ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ของปี ค.ศ. 2014) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่ประเมิน)  คน 5 
2) ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ปี ค.ศ. 2014)    
   - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ

0.20 บทควำม 1 

   - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ ไม่อยู่ ในฐำนข้อมูล  ตำมประกำศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ .ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ 
   - ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 

0.40 บทควำม ไม่ม ี

   - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรทีป่รำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 บทควำม ไม่ม ี

   - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ ไม่อยู่ ในฐำนข้อมูล  ตำมประกำศ ก.พ .อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

0.80 บทควำม 1 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSnczZGc5MHFXTlk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vSnczZGc5MHFXTlk
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRVk4eWRxbUZuTTQ
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ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ .ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่1 
   - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 
   - ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
   - ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนกำรเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
   - ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
   - ผลงำนคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
   - ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 
   - ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00 บทควำม 6 

3) ผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร (ตำมปีกำรศึกษำ)    
   - งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำรธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 บทควำม  

   - งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 บทควำม  
   - งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ 0.60 บทควำม  
   - งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 บทควำม  
   - งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 บทควำม  
4) ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค ์
(ข้อ 2) - ข้อ 3)  

 ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

7 

5) ร้อยละของผลงำนวิชำกำร (ข้อ 4) หำรด้วย ข้อ 1) คูณด้วย 100)  ร้อยละ 100 
6) คะแนนท่ีได้ (ผลในข้อ 5) คูณดว้ย 5 หำรด้วยร้อยละของผลรวมถว่ง 
น้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ก ำหนดให้เป็น 
คะแนนเตม็ 5) 

 คะแนน 5 

 

    3.4.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำ
ที่ประเมิน) 

คน 5 

2) จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ( 5 ปีย้อนหลัง ค.ศ. 2010-
2014) 

บทควำม 36 

3) อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอก (ข้อ 2. หำรด้วย ข้อ 1.) 

บทควำม/
คน 

7.2 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRVk4eWRxbUZuTTQ
https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vRVk4eWRxbUZuTTQ
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4) คะแนนที่ ได้  (ข้อ 3. คูณด้วย 5 หำรด้วยอัตรำส่วนจ ำนวน
บทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอก 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 5 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 4.2 (รวมคะแนนที่ได้ต้ังแต่ข้อ 3.4.1-3.4.4 และหารด้วย 4) ....4.5.... คะแนน 
  

 3.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ [ตัวบ่งช้ี 4.3] 
1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

 1.1) ข้อมูลแนวโน้มกำรคงอยูข่องอำจำรย ์
ในปีกำรศึกษำ 2557 สำขำวิชำเคมี ไม่มีอำจำรย์ลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และไม่มี

กำรเปิดรับต ำแหน่งอำจำรย์เพิ่มเติมแต่อย่ำงไร และเมื่อพิจำรณำอำยุของอำจำรย์ในสำขำวิชำเคมี พบว่ำทุกคนอำยุต่ ำกว่ำ 45 
ปี ซึ่งก็จะไม่มีกำรเกษียณอำยุของอำจำรย์ในสำขำวิชำ ดังนั้นแนวโน้มกำรคงอยู่ของอำจำรย์จึงคงที่ 

 

 1.2) ข้อมูลเทียบเคียงกำรคงอยู่ของจ ำนวนอำจำรย์หลักสูตรเดยีวกนัในสถำบันอ่ืน 
ไม่สามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบได้ 
 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1) ข้อมูลแนวโน้มควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 
2557 

1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คน 5 
2) จ ำนวน (ร้อยละ) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีต่อบแบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ 

คน (ร้อยละ) 5 (100) 

3) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรด้ำน
ต่ำงๆ (เช่น ด้ำนกำรบริหำรหลักสตูร  ด้ำนกำรควบคุม ดูแล 
กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร  ดำ้นกำรควบคุม ดูแล กำรให้
ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศกึษำ  ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้) 

ค่ำเฉลี่ย 4.45 

 

ในปีกำรศึกษำ 2557 ทำงหลักสูตรฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของอำจรย์ประจ ำหลักสตูร และอำจำรย์ผูส้อน 
(ดูผลกำรประเมินอยำ่งละเอยีดตำมเอกสำรแนบ) โดยมีผู้ท ำกำรประเมินท้ังสิ้น 7 คน โดยแบ่งตำมบทบำทที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรฯ ดังนี ้

บทบาท จ านวน (คน) ร้อยละ 
อำจำรย์ที่ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 3 42 
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 5 71.4 
อำจำรยผ์ู้สอนในหลักสูตร 7 100 
อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 2 28.6 
อำจำรยผ์ู้สอบวิทยำนิพนธ ์ 3 42.9 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก/ร่วม 3 42.9 
และหำกแจกควำมพึงพอใจออกเป็นด้ำน ๆ จะมคี่ำเฉลี่ยดังนี ้

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
1) ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร 4.53 
2) ด้ำนกำรควบคุม ดูแล กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 4.83 
3) ด้ำนกำรควบคุม ดูแล กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑติศึกษำ 4.47 
4) ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้) 4.10 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1MSZupBpx6vWlNzdDc0eGNpSUE
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 2.2) ข้อมูลเทียบเคียงควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรกับหลักสูตรเดียวกันในสถำบันอื่น 
 

ไม่สามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบได้ 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 4.3  
 0 คะแนน  ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 1 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในบำงเรื่อง  
 2 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี  
 3 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในบำงเรื่อง  
 4 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง  
 5 คะแนน  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นในบำงเรื่อง  
 มีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยว่ำเป็นผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 

 

4. การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  [ตัวบ่งชี้ 6.1] 
    ค าชี้แจง ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ดังนี้ 

   1) ระบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ/มหำวิทยำลัย โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
    2) จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    3) กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ/มหำวิทยำลัย โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำร
ปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
มหำวิทยำลยัไดม้อบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
ดังนี ้

 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ดูแลงบประมำณกำรจดัซื้อหนังสือ ต ำรำ 
ฐำนข้อมูลทำงวิชำกำร และกำรพฒันำแหล่งเรียนรู ้

 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดูแลงบประมำณกำรจัดซือ้
ครุภณัฑ์เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ กำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 

 ส่วนอำคำรสถำนท่ี ดูแลงบประมำณกำรปรับปรุงอำคำรเรยีน ระบบสื่อ
โสตฯ และกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
โดยในแตล่ะปลำยปีงบประมำณหน่วยงำนจะท ำหนังสือแจ้งมำยังส ำนักวิชำเพื่อใหต้ั้ง
งบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อจดัจำ้งหนังสือ สื่อกำรสอน ครุภณัฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
งบประมำณปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรวิจัย 

 

2. กำรน ำระบบ กลไก (ตำมข้อ 1.) ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน  
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์แจ้งมำยังสำขำวิชำเคมี เพื่อให้สำขำได้ประชุมหำรือเพื่อ
ด ำเนินกำรเสนองบประมำณเพื่อใช้กำรในกำรจัดซื้อและจดัจ้ำงต่ำง ๆ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3. กำรประเมินกระบวนกำรกำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน (ตำมข้อ 2.) 
ทุกปีกำรศึกษำ ทำงสำขำวิชำเคมไีด้จัดท ำเอกสำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณในกำร
จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จะมีประโยชน์ต่อกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑติศึกษำ 
แต่เนื่องจำกกำรพิจำรณำงบประมำณนั้นจะไม่มีกำรใหผู้้เสนอได้ท ำกำรน ำเสนอถึง
ควำมจ ำเป็นท ำให้บ่อยครั้งงบประมำณที่ตั้งไปไมไ่ดร้ับกำรอนุมัต ิ

 

4. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน (ตำมข้อ 3.) 
 สำขำวิชำเคมี ท ำกำรเขียนหนังสืออธิบำยควำมจ ำเป็นของแตล่ะเครือ่งมือ 

หรือกำรปรบัปรุงห้องปฏิบัติกำรวจิัย 
 

5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ในปีงบประมำณ 2557 ได้อนุมตัิงบประมำณในกำรปรับปรุง

ห้องปฏิบัติกำรวิจยัของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกลุ และหน่วยวิจัยกำรใช้ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำต ิ

 ในปีงบประมำณ 2558 (ปีกำรศึกษำ 2557) ทำงสำขำวิชำเคมีได้จดัสรร
งบประมำณและจัดซื้อครุภณัฑ์ที่จะมีประโยชน์ต่อกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน
ระดับบณัฑติศึกษำดังน้ี 

o เครื่องแยกสำรควำมดันปำนกลำง medium performance liquid 
chromatography 

o เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือระบบไอน้ ำ auto clave 
o FE-SEM (EDX & EBSD) 
o High temperature furnace 

 

6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ/มหำวทิยำลัย โดยมสี่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ จ ำนวนสิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำร
ปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (โดยมหีลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมกำรผูต้รวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน) 

-  
 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 6.1 
 0 คะแนน  ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลูหลักฐำน 

 1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร 

 3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
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 4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้

เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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หมวดที่ 8  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ................................................. 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
 

 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

 

กระบวนการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
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หมวดที่ 9  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
1. ประชำสมัพันธ์หลักสูตรฯ 
ณ มหำวิทยำลัยตำ่งๆ 

ภำคกำรศึกษำละครั้ง คณำจำรย์สำขำวิชำเคม ี ได้มีกำรด ำเนินกำร
ประชำสมัพันธ์หลักสูตร ณ 
ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลยั
สงขลำนครินทร์  มหำวิทยำลัย
นเรศวร และมหำวิทยำลยั
ศิลปำกร นอกจำกน้ียังได้มีกำร
จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์
หลักสตูรฯในงำนประชุม วทท. 
เพื่อเยำวชน ครั้งท่ี 10 ณ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

การจัดการเรียนการสอน 
1. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มคอ. 3 ของรำยวิชำที่เปิด
สอน 

ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ สำขำวิชำเคม ี ภำคกำรศึกษำ 1/2557 เมื่อ
วันท่ี 30 พฤษภำคม 2557 
ภำคกำรศึกษำ 2/2557 เมื่อ
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2557 
ภำคกำรศึกษำ 3/2557 เมื่อ
วันท่ี 30 มีนำคม 2558 

2. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มคอ. 5 ของรำยวิชำที่เปิด
สอน 

ภำยใน 30 วันหลังจำกปิด
ภำคกำรศึกษำ 

สำขำวิชำเคม ี ภำคกำรศึกษำ 1/2557 เมื่อ
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2557 
ภำคกำรศึกษำ 2/2557 เมื่อ
วันท่ี 22 เมษำยน 2558 
ภำคกำรศึกษำ 3/2557 เมื่อ
วันท่ี 3 สิงหำคม 2558 

3. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มคอ. 7 ของปีกำรศึกษำ 
2557 

เดือนสิงหำคม 2558 สำขำวิชำเคม ี เมื่อวันท่ี 4 กันยำยน 2558 

4. กำรสัมมนำควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ และกำรตดัเกรด
วิทยำนิพนธ ์

ภำยใน 1 สัปดำห์หลังวัน
สุดท้ำยของกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละภำคสิ้นสดุ 

สำขำวิชำเคม ี ภำคกำรศึกษำ 1/2557 เมื่อ
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2557 
ภำคกำรศึกษำ 2/2557 เมื่อ
วันท่ี 22 เมษำยน 2558 
ภำคกำรศึกษำ 3/2557 ไมไ่ด้
จัดให้มีกำรสัมนำ
ควำมก้ำวหน้ำแบบทุกครั้ง
เนื่องจำกนักศึกษำท ำกำร
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น ำเสนอผลงำนแบบบรรยำยใน
งำนประชุมวิชำกำรวลยัลักษณ์
วิจัย ครั้งท่ี 7 ระหว่ำงวันท่ี 2-3 
กรกฎำคม 2558 จึงท ำกำร
ประเมินควำมก้ำวหน้ำจำกกำร
น ำเสนอครั้งนั้นแทน 

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์ 
10. Advanced Materials 
and Nanotechnology 
(AMN7), Nelson, New 
Zealand 

8-12 กุมภำพันธ์ 2558 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง  
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย
ผู้ร่วมงำนประชุมคือ  
ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง  
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 

11. กำรประชุมนำนำชำติ 
PACCON 2015, 
มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้
ธนบุรี 

21-23 มกรำคม 2558 คณำจำรย์สำขำเคม ี ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยมี
คณำจำรย์เข้ำร่วมงำนประชุม
ดังกล่ำวคือ 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
ผศ.ดร.มนตรำ ไชยรัตน ์
ดร.ภำรวี รัตนกจิ 
ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
ดร.อภริักษ์ พยัคฆำ 
ดร.สภุำภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ 
ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

12. กำรประชุมอื่น ๆ ตำม
ควำมสนใจของอำจำรยเ์ป็น
รำยบุคคล 

ตลอดปีกำรศึกษำ ข้ึนกับ
ช่วงระยะเวลำที่จัดงำน
ประชุม 

อำจำรย์ที่มีควำมประสงค์
ต้องกำรร่วมงำนประชุม  

 

กำรประชุมวิชำกำร The 10th 
International Symposium 
on Macrocyclic and 
Supramolecular 
Chemistry 

28 มิถุนำยน – 2 
กรกฎำคม 2558 

รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย
ผู้ร่วมงำนประชุมคือ  
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 

การท าวิจัยระยะสั้นกับนักวจิัยประเทศหรือต่างประเทศของอาจารย์ 
1. กำรท ำวิจัยระยะสั้น
ร่วมกับ Prof. Besim Ben-
Nissan, Faculty of 
Science, University of 
Technology, Sydney, 
Australia หัวข้อ Bioactive 
Glass/PLA scaffolds and 
its application 

มิถุนำยน – ตุลำคม 2557 ดร.อัปสร บุญยัง 
 

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

2. กำรท ำวิจัยระยะสั้น
ร่วมกับ Assoc. Prof. Akira 
Baba, Centre for 
Transdisciplinary 
research, Niigata, 
University, Japan หัวข้อ 

1 เมษำยน – 30 
มิถุนำยน 2558 

ดร.ภำรวี รัตนกจิ 
 

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย
เพิ่มเตมิจำกแผนท่ีวำงไว ้
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LR-SPR with electron 
fibers for immunosensor 
applications 
3. กำรท ำวิจัยระยะสั้น
ร่วมกับกลุม่วิจัยเคมีเชิง
ค ำนวณขั้นสูง (Advanced 
Computational Chemistry 
Research Group, ACC-RG) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำรี 
จังหวัดนครรำชสีมำ หัวข้อ 
กำรศึกษำและพัฒนำ source 
code ส ำหรับกำรจ ำลอง
โมเลกุลเชิงพลวัตโดยวิธ ี
ONIOM-XS 

วันท่ี 1 พฤษภำคม 2558 
ถึง วันท่ี 15 มิถุนำยน 
2558 

ดร.อภริักษ์ พยัคฆำ ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย
เพิ่มเตมิจำกแผนท่ีวำงไว ้

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศกึษาในหลักสูตร 
1. Advanced Materials 
and Nanotechnology 
(AMN7), Nelson, New 
Zealand 

8-12 กุมภำพันธ์ 2558 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

นักศึกษำไมส่ำมำรถร่วมงำนได้
เนื่องจำกยังไม่สำมำรถเบิก
ค่ำใช้จ่ำยจำก คปก. ได ้

2. กำรประชุมนำนำชำติ 
PACCON 2015, 
มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้
ธนบุรี 

21-23 มกรำคม 2558 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

ไม่มีนักศึกษำแจ้งควำมจ ำนง
เข้ำร่วมกำรประชุมนี้ เนื่องจำก
นักศึกษำเลือกที่จะร่วมงำน
ประชุมอื่นแทน 

3. กำรประชุมอื่น ๆ ตำม
ควำมเหมำะสมและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ข้ึนกับ
ช่วงระยะเวลำที่จัดงำน
ประชุม 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

 นำงสำวโชติกำ จีรพงศ์ 
นักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง 2551) น ำเสนอ
ผลงำนแบบโปสเตอร์ในงำน
ประชุม Seoul International 
Conference on Applied 
Science and Engineering 
ระหว่ำงวันท่ี 27-29 มิถุนำยน 
2558 
 นำยอิมรอน มีชัย น ำเสนอ
ผลงำนแบบบรรยำย ในงำน
ประชุมวลยัวลักษณ์วิจัย ครั้งท่ี 
7 ระหว่ำงวันท่ี 2-3 กรกฎำคม 
2558 
 นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ 
น ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย 
ในงำนประชุมวลัยวลักษณ์วิจัย 
ครั้งท่ี 7 ระหว่ำงวันท่ี 2-3 
กรกฎำคม 2558 
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การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนกัศึกษา 
1. โครงกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กับบุคคลทั่วไปแก่นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ 

ภำคกำรศึกษำ 1/2557 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 

ได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำร
บรรยำยพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่ำงชำติ Prof. Takumi 
Konno 

การท าวิจัยระยะสั้นกับนักวจิัยประเทศหรือต่างประเทศของนักศกึษา 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำได้มี
โอกำสร่วมวิจัยระยะสั้นกับ
นักวิจัยในหน่วยงำนอ่ืนท้ังใน
และต่ำงประเทศ โดยขอ
งบประมำณสนับสนุนจำก
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

ตลอดปีกำรศึกษำ 2557 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

 นำงสำวดำรณุี เสริฐผล 
นักศึกษำช้ันปีท่ี 3 เดินทำงไป
ท ำวิจัยระยะสั้น ณ 
Department of Chemistry, 
Monash University, 
Australia ตั้งแต่วันท่ี 30 
พฤษภำคม 2558 – 31 
มกรำคม 2559 โดยได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำก 
คปก. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักศกึษา 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำร่วม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และ
พัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
งำนวิจัยของนักศึกษำ โดยขอ
งบประมำณสนับสนุนจำก
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

ตลอดปีกำรศึกษำ 2557 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

 นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ 
นักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง 2551) และนำยอิม
รอน มีชัย นักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
ร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงจำก
เทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ส ำหรับผลึกเดีย่ว 
(Workshop on Structure 
Analysis by SC-XRD) ณ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ระหว่ำง
วันท่ี 10-13 มิถุนำยน 2558 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

ไม่ม ี
2. ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

แขนงเคมีวิเครำะห์ ควรต้องมีกำรปรับปรุงรำยวิชำ เพื่อให้ทันสมัยและเหมำะสมกับงำนวิจัยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยใหม้ี
กำรเตรียมกำรเพื่อปรับเปลีย่น ในกำรปรับปรุง มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ ในปีกำรศึกษำ 2559 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อให้คณำจำรย์มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรทวนสอบ ควรจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้คณำจำรย์ได้
ฝึกปฏิบัติและไดร้ับค ำแนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
1. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรท่ีต่ำงๆ  อย่ำงน้อย 3 ครั้ง คณำจำรย์สำขำเคมี 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ มคอ. 3 ของรำยวิชำท่ีเปิดสอน ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ สำขำเคมี 
2. กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ มคอ. 5 ของรำยวิชำท่ีเปิดสอน ภำยใน 30 วันหลังจำกปิด

ภำคกำรศึกษำ 
สำขำเคมี 

3. กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ มคอ. 7 ของปีกำรศึกษำ 2558 เดือนสิงหำคม 2559 สำขำเคมี 
4. กำรสัมมนำควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ และกำรตัดเกรด

วิทยำนิพนธ์ 
ภำยใน 1 สัปดำห์หลังวัน
สุดท้ำยของกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละภำคสิ้นสุด 

สำขำเคมี 

กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติของคณำจำรย์ 
1. 42nd International Conferecne on Coordination 

Chemsitry, France 
3-8 กรกฎำคม 2559 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง  

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง 

1. กำรประชุม Molcular Design for Advanced Materials 
Workshop and Conference 

24-27 พฤศจิกำยน 2558 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง  
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง 

2. กำรประชุมนำนำชำติ PACCON 2016, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 9-11 กุมภำพันธ์ 2559 คณำจำรย์สำขำเคมี 
3. กำรประชุมอื่น ๆ ตำมควำมสนใจของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล ตลอดปีกำรศึกษำ อำจำรย์ท่ีมีควำมประสงค์ต้องกำร

ร่วมงำนประชุม  
กำรท ำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือต่ำงประเทศของอำจำรย์ 
1. ตำมควำมสนใจของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล ตลอดปีกำรศึกษำ อำจำรย์ท่ีมีควำมประสงค์ต้องกำร

ท ำวิจัยระสั้น 
กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติของนักศึกษำในหลักสูตร 
2. 42nd International Conferecne on Coordination 
Chemsitry, France 

3-8 กรกฎำคม 2559 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

3. กำรประชุม Molcular Design for Advanced Materials 
Workshop and Conference 

24-27 พฤศจิกำยน 2558 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

4. กำรประชุมนำนำชำติ PACCON 2016, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 9-11 กุมภำพันธ์ 2559 ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

5. กำรประชุมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมและได้รับควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ขึ้นกับ
ช่วงระยะเวลำท่ีจัดงำน
ประชุม 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 
1. โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรกับบุคคลท่ัวไปแก่

นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง 

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง 
กำรท ำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือต่ำงประเทศของนักศึกษำ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำได้มีโอกำสร่วมวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยใน

หน่วยงำนอื่นท้ังในและต่ำงประเทศ โดยของบประมำณสนับสนุน
จำกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

ตลอดปกีำรศึกษำ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ ของนักศึกษำ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และพัฒนำ

ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของนักศึกษำ โดยของบประมำณ
สนับสนุนจำกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง ร่วมกับ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน...................4 กันยำยน 2558..................................... 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มนตรำ ไชยรัตน์ 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน...................4 กันยำยน 2558..................................... 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน...................4 กันยำยน 2558..................................... 
ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมผกำ ฮำรด์ิง 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน...................4 กันยำยน 2558..................................... 
เห็นชอบโดย อำจำรย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข (หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน.................................................................................... 
เห็นชอบโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ (คณบดี) 
ลายเซ็น................................................................................วันที่รายงาน.................................................................................... 
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สรุปผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนผล
การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด
โดย สกอ. 

 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน (0 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศกึษำแห่งชำติ  4  
ตัวบ่งช้ี 2.2 กำรได้งำนท ำ/ผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ    
   - (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

   

   - (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำโท 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

   

   - (ปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำ
เอก ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 5  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ  4  
ตัวบ่งช้ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  5  
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ  3  
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    
ตัวบ่งช้ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  3  
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์    
   - ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  5  
   - ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  3  
   - ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  5  
   - จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
ในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 5  

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์  3  
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
ตัวบ่งช้ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร  5  
ตัวบ่งช้ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  4  
ตัวบ่งช้ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน  3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ TQF  5  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  4  

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  4.12  
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1 
ผ่ำนกำรประเมิน/ไมผ่่ำนกำรประเมิน 

ได้มำตรฐำน/
ไม่ได้

มำตรฐำน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 
2 - - 2.1, 2.2 (4+5)/2 = 

4.5 
 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - (4+5+3)/3 = 
4 

 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - (3+4.5+3)/3 
= 3.5 

 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - (5+4+3+5)/4 
= 4.25 

 

6 1 - 6.1 - 4  
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  
 

องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมี ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มี
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำร ISI ที่มี Impact factor สูง และส ำเร็จกำรศึกษำได้ในระยะเวลำไม่เกิน 4 ปี 
2. บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมี ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  
 
องค์ประกอบท่ี 3 (นักศึกษา) 
จุดเด่น 
1. มีระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำที่เป็นรูปธรรมในกำรควบคุม ดูแล ให้ค ำปรึกษำในกำรเรียนและกำรท ำวิจัยเพื่อ
วิทยำนิพนธ์ ท ำให้นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรเรียนได้ตรงกับแผนท่ีวำงไว้ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำยังไม่ตรงตำมเป้ำหมำยที่หลักสูตรฯ วำงไว้ 
2. เนื่องจำกนักศึกษำในแต่ละชั้นปีไม่มำกนักเมื่อมีกำรลำออกของนักศึกษำท ำให้ร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำต่ ำ 
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องค์ประกอบท่ี 4 (อาจารย์) 
จุดเด่น 
1. อำจำรย์มีคุณภำพสูง มีผลงำนตีพิมพ์และกำรอ้ำงอิงสูงกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่ ำในปีกำรศึกษำ 2557 ไม่ได้ 100% แต่เมื่อผลกำร
ประเมินกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรผ่ำนแล้วจะท ำให้ได้ 100% 
2. ยังต้องมีกำรประชุมเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตรฯ แก่อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น 
 
องค์ประกอบท่ี 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) 
จุดเด่น 
1. กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรสอนสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้สอน และตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน 
2. สำระของรำยวิชำที่เปิดสอนทันสมัย 
โอกาสในการพัฒนา 
1. กำรทวนสอบควรต้องมีกำรปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 
 
องค์ประกอบท่ี 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
จุดเด่น 
1. ห้องปฏิบัติกำรวิจัยใหมที่ทันสมัย 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ต้องท ำกำรปรับปรุง 
2. กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ต้องท ำกำรปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น 
3. ทำงมหำวิทยำลัยควรต้องลงทุนเครื่องมือพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำวิจัยมำกข้ึน 
 
 


