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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์
การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ้านวน 13 ตัวบ่งชี  โดยรวมอยู่ใน ระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี ) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.54 ดี (13 ตัวบ่งชี ) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก้าหนดขึ น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานทีก่้าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั งไว้ รวมทั งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง e-

mail แจ้งแผนการท้างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน้า และน้ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม ่

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี  
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ้าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ้าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด้าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส้าคัญ แล้วจัดท้าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต้าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)  
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี  1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนดโดย สกอ.  

1. จ้านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

1. จ้านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร อย่างน้อย 3 คน  
ต้องอยู่ประจ้าหลักสตูรนั นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตร 
ในเวลาเดยีวกันไมไ่ด ้ 
ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบได้อีกหนึ่งหลกัสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ ้าได้ไมเ่กิน 2 คน  

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิระดับ 
ป.เอก หรือขั นต่้า ป.โทท่ีมตี้าแหนง่ทางวิชาการระดับ รศ.  
มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์ มีหน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจัย  
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นงานวิจัย  
เป็นอาจารย์ประจา้หลักสูตรหลายหลักสตูรได้ในเวลา
เดียวกัน ไม่จ้ากัดจ้านวน  

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ้า
หลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร มคีุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือขั นต่้าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต้าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์  
มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดิ
สอน  
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  
-ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวุฒิขั นต่้า 
ป.เอกหรือขั นต่้า ป.โท ที่มตี้าแหนง่ทางวิชาการระดับ รศ.ใน
สาขาวิชานั นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอน 
- มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั น 

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
กรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร 
อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า
ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ท้าหน้าท่ี
อาจารยผ์ู้สอนได ้

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ  
- ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสตูร  
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั นต่้าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตี้าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
กรณีเป็นอาจารย์ประจา้ ต้องมีคณุวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก้าหนด ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 

ผ่าน  

7. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ 

7. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ้าหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
รวมไม่น้อยกว่า 5 คน  
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 
กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั นต่า้ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต้าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดใน

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
การพิจารณาแต่งตั งบุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก้าหนด ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้้าเร็จการศึกษา  
- แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
- แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา - กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไมเ่กิน 5 คนต่อ
ภาคการศึกษา  
กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ นไป หรือมีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่
ต้าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึ นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผ่าน  



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559   หน้า 7 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
ของนักศกึษาระดับปรญิญาโทและเอกรวมกันไดไ้ม่เกิน  
10 คนต่อภาคการศึกษา  
กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์ 
และมีความจ้าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ้านวนท่ี
ก้าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั งนี ต้องไม่เกดิ 
15 คนต่อภาคการศึกษา หากมคีวามจ้าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเป็นรายกรณี 

10. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตร - ต้องไม่เกนิ 5 ปี (จะต้องปรับปรุง 
ให้เสร็จและอนมุัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/
สถาบัน  
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี ที่ 1.1 ก้าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   5.00 
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

5.00 5.00 5.00 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    

ระดับ ป.เอก  2  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  2  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.เอก  4.17  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  100.0  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (นกัศกึษา / ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.เอก) 

5.40 270.00 5.00  

  2   

 - รวมผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  6  

 - รวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  5.4  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย  6  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั  5.4  

 -   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 1  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  0.6  

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส้าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80)  หรือ 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 (1.00) 

 4  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  4.0  

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

 - จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั งหมด  2  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   3.00 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   3.67 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   5.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 100.0 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 3   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสตูร (คน)  3  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  0  

- คุณวุฒิ ป.เอก  3  

2) จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทั งหมด (คน)  3  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 100.0 5.00 
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- ไม่ไดด้้ารงตา้แหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  0  

- รวมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการ  3  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2  

- รองศาสตราจารย ์  1  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 13.00 433.3 5.00 
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- รวมจ านวนผลงานวจิัย  13  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  13.0  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสา้หรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสา้หรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท้าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

 13  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  13.0  

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ต้าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ต้าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น้ามาขอรับการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์  0  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์  0.00  

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรทั งหมด    

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอก ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  5.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลย ี 10 3.33333333 5.00 

  จ้านวนที่ได้รับการอ้างอิงฯ (ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง คือ ปี 2555 - 2559) 3 86  

 - ฐาน TCI    

 - ฐาน Scopus  86  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.50 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 16 100.0 5.00 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  2.00 2.00 

ผลรวม   46.00 

ตัวหาร   13 

คะแนน   3.54 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต  -     -    5.00 
3. นักศกึษา 3.00  -     -    
4. อาจารย์ 3.67  -     -    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    

ผลการประเมิน 
3.29 3.25 5.00 

ดี ดี ดีมาก 

รวม 3.54 
ระดับ ด ี
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

1. จุดแข็งของหลักสูตร 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพสูง มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจ้านวนมาก  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. หลักสูตรควรจัดท้าแผนการบริหารหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาพร้อมทั งมีกระบวนการการก้ากับติดตาม

และประเมินผลอย่างชัดเจน 
2. ควรมีการน้าข้อเสนอแนะผลการด้าเนินงานจากการประเมินในด้านต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผล

การด้าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียน การ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยในการได้งานท้า
ของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาท้าการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท้างาน (TOEIC) 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผน 
 

1. หลักสูตรควรสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและ

เอกชนเพื่อขยายโอกาสในการเพ่ิมจ้านวนรับ

นักศึกษา  

2. หลักสูตรควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรไปยังนักศึกษาต่างชาติ (AEC) 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพสูง มีผลงาน
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจ้านวนมาก 
 
 
อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนการศึกษาจาก
ภายนอก 

ควรส่งเสริมงานวิจัยไปสู่การผลิตนวัตกรรม การ
จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 
 
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วม
พัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การส้าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
 

1. ควรมีการวางแผนและมีระบบการก้ากับ 

ติดตาม ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
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2. จัดให้มีโครงการรายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในรูปแบบการน้าเสนอ อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั ง  

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรขาดการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับหลักสูตร 

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมกับการ
ก้าหนดแผนในการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มากขึ น 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 ควรน้าข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการด้าเนินงานปีปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการปรับปรุงกระบวนการ 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน้าเสนอผลการด้าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ้าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั นปี) 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด้าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น้าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท า  

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 


