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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.07 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5 และ 6) และมี จํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย 
(องค์ประกอบที่ 3)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.46 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่4 3.33 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 
3.07 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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ส่วนนํา 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ช่ือย่อ กศ.บ. (เคม)ี 
Bachelor of Education Program in Chemistry (B.Ed. (Chemistry)) 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร 
 25540091103407 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาเคมี   มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู

อย่างลึกซึ้ง 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาผู้ เรียนในด้านเคมีและ

วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสร้างสรรค์  
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพครู   
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 
1. รอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง 
2. สามารถจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานได้อย่างสร้างสรรค์  
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   
4. สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.ดร.งามจิต ไพรงาม อ.ดร.งามจิต ไพรงาม  
ผศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว รศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว  
อ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา  
ผศ.ดร.แพน ทองเรือง อ.ดร.ดวงแข ศรีคุณ  
ผศ.วราดุล ฉัตรทอง ผศ.วราดุล ฉัตรทอง  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางสาวงามจิต ไพรงาม* อาจารย์ Ph.D. (Chemistry)  

2551 University of Missouri-St. Louis, USA 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)  
2541 มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (เคมี) 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นางสาวรัชนก ป่ินแก้ว* รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (เคมี) 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 นายสุเชาวน์ ดอนพุดซา* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีวเคมี) 2553 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)  
2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นายวราดุล ฉัตรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)  
2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.บ. (เคมี) 2527 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5 นางสาวดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ Ph.D. (Chemistry)  
2554 University of California, Berkeley, USA 
B.A. (Chemistry) 2549 Cornell University, USA 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
จํานวนนสิิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่มิถุนายน 2558) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

กศ.บ. เคมี 26 คน 27 คน 25 คน 33 คน 41 คน 152 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มีการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา ซึ่งใช้
เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในการ
ควบคุมกํากับมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีอาจารย์ประจําหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดังน้ี 
(B.Ed.Chem_57_1.1_1) 

1. อ.ดร.งามจิต ไพรงาม* 

2. รศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว* 

3. ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา* 

4. ผศ.วราดุล ฉัตรทอง 

5. อ.ดร.ดวงแข ศรีคุณ 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ 
ดังน้ี 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 

3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 2 คน 

4. ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี  (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯและมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 

- ได้รับทราบ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
พ.ศ. 2557 (B.Ed.Chem_57_1.1_2) 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2557 (B.Ed.Chem_57_1.1_3) 

โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตาม มคอ. 1 และมาตรฐานของคุรุสภาและ
จะครบรอบการปรับปรุงในปี 2560 

ปัจจุบันน้ีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี  (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใช้กับนิสิตช้ันปีที่ 3-5 และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ใช้กับนิสิตช้ันปีที่ 1-2 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มีการดําเนินการ
ครบทุกตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 – 5 (B.Ed.Chem_57_1.1_4) 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามตามแบบมคอ. 3 และมคอ. 4 ในภาคเรียนที่ 1/2557 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
จํานวน 37 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 
และมคอ. 6 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 37 วิชา และภาค
เรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 วิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2557 ครบทุกรายวิชา 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) “ผ่าน”ตามเกณฑ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_57_1.1_1 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) 
B.Ed.Chem_57_1.1_2 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_57_1.1_3 หนังสือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
B.Ed.Chem_57_1.1_4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือผลิตครูเคมีให้สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีบนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่
การศึกษาและการวิจัยที่ย่ังยืน และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษาโดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษณะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง มีทักษะด้านเทคโนโลยี ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้น
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้  ซึ่งคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) จะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.40 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.52 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.46 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4.40 มีคณุภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคํานวณ  
 
 คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ที่สําเร็จการศึกษารวม 33 
คนโดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 7 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 21.21 จากจํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (30.80 /7) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
30.80 7 4.40 4.40 คะแนน 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.40 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 33 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 7 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.40 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.54 

 (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.46 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.17 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.29 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 4.31 

 (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ คะแนน 4.63 
 ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย “มีทักษะสื่อสาร” คะแนน 4.31 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 21.21 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

B.Ed.Chem_57_2.1_2 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4.52 มีคณุภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  
 
ผลการดําเนนิงาน 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) จํานวน 33 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.97  ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี จํานวน 28 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้
อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร คิดเป็นร้อยละ 90.32 ซึ่งเท่ากับ 4.52 คะแนน 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
100 

X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
28 31 90.32 4.52 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการคาํนวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตที่สําเร็จการศกึษา  

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 90.32 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด คน 33 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา   คน 32 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชพีอสิระ) 
คน 28 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชพีอิสระ คน 0 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจําอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา คน 1 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท คน 0 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉล่ีย 15,631 

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 96.97 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปีประจําปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  

 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญคือนิสิต ระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) ให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตร โดยกําหนดให้มีระบบที่สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนิสิตเริ่มดําเนินการและติดตามต้ังแต่
ระบบและกระบวนการรับนิสิตการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต  

 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) ได้ดําเนินการรับนิสิตผ่าน
ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง
ทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์โดยกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติและจํานวนรับการสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
สาขาวิชาและการสอบสัมภาษณ์ มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเวปไซด์ของทางมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขพิเศษ เช่น โควตานักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมีการจัดส่งรายช่ือให้กับสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การรับนิสิต 

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีแผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 จํานวน 
30 คน (B.Ed.Chem_57_3.1_1)  โดยหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบสอบตรง และระบบกลาง (Admissions)   

 1.1 ระบบสอบตรงหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่
สอดคล้องกันในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยกําหนดเกณฑ์หลักดังน้ี 

- คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิสมัครซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ปกติในการสอบคัดเลือก
ระดับอุดมศึกษาโดยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จหรือสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 

- เพ่ือให้การคัดเลือกนิสิตมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร 
หลักสูตรได้กําหนดให้โครงการสอบตรงมีการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียนต้องได้ >40 คะแนน
(การทดสอบวัดระดับสมรรถภาพทางด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา) และคะแนนวัดแวว
ความเป็นครูต้องได้ >50 คะแนน 

นอกจากจะพิจารณาจากเกณฑ์หลักแล้ว ระบบสอบตรง 3 รูปแบบยังมีหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่แตกต่าง
กัน ดังน้ี 

 
ระบบรับนิสิต จํานวนรับ (คน) เกณฑ์กําหนด 

ระบบสอบตรงแบบท่ี 1 15 การสอบข้อเขียน 3 วิชา โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินผล 
พิจารณานิสิตท่ีมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์จาก Tbar 
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ระบบรับนิสิต จํานวนรับ (คน) เกณฑ์กําหนด 
(คณิตศาสตร์ T1 = 25%, เคมี T2 = 50% และอังกฤษ T3 = 
25%) (B.Ed.Chem_57_3.1_2)  

ระบบสอบตรงแบบท่ี 2  
โ ค ร งก า ร รั บนั ก เ รี ยนจาก
โรงเรียนในเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

10 
 

เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 10 
แห่ง ท่ีมีความต้ังใจและสนใจท่ีจะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นําเสนอประสบการณ์และ
รายงานสรุปในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
(B.Ed.Chem_57_3.1_3) 

ระบบสอบตรงแบบท่ี 3  
โ ค ร ง ก า ร พ หุ ปั ญ ญ า เ ลิ ศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

1 เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ท่ีศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันและประสานมิตร 
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 และมีความสนใจท่ีจะ
เรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(B.Ed.Chem_57_3.1_4) 

  
 1.2. ระบบกลาง (Admissions) หลักสูตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย และสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่สอดคล้องกันในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
อ่ืนๆ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกําหนด ดังน้ี 

 
ระบบรับนิสิต จํานวนรับ (คน) เกณฑ์กําหนด 

ระบบ Admissions 
(จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
(องค์การมหาชน) สทศ.) 

4 หลักสูตรเลือกใช้เกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ
กลุ่มท่ี 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา รูปแบบ
ท่ี  2 ซ่ึ ง เ ป็ น ท่ี ใ ช้ ใ น ก ลุ่ ม ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ ค รู ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยพิจารณาจากคะแนนจาก GPAX 
20%, O-NET 30%, GAT (ความถนัดท่ัวไป) 10%, PAT 2 
(รหัส 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 20% และ PAT5 (รหัส 
75 ความถนัดทางวิชาชีพครู) 20% (B.Ed.Chem_57_3.1_5) 
หลักสูตรมีการรายงานในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือปรับจํานวนรับ
เป็น 10 คน เนื่องจากนักเรียนท่ีสอบตรงได้ไม่มารายงานตัว
หรือสละสิทธ์ิ (B.Ed.Chem_57_3.1_5) 

2. มหาวิทยาลัยและสทศ. ประกาศและดําเนินการรับสมัคร จัดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ทั่วไป
และสัมภาษณ์วิชาการ และการตรวจร่างกาย เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการสัมภาษณ์โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาในการคัดเลือกที่
จําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร (B.Ed.Chem_57_3.1_6) และในระบบสอบตรงจะมีการจัดส่งรายช่ือนิสิต
ที่ได้รับการคัดเลือกให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือตัดสิทธ์ิการสอบในระบบ
Admissions  
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3.  มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ดําเนินการรับรายงานตัวตามวัน
เวลาที่กําหนด หากจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบต่อไป 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น 
คุณสมบัติและเกณฑ์การรับนิสิต จํานวนการเรียกสัมภาษณ์ และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

ในปีการศึกษา 2557 น้ี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีจํานวนนิสิตที่รับจากระบบรับ
แบบต่างๆ ดังน้ี  (B.Ed.Chem_57_3.1_7) 

ระบบรับนิสิต 
จํานวนรับ (คน) จํานวนจรงิ 

(คน) 
ระบบสอบตรงแบบที่ 1 15 14 
ระบบสอบตรงแบบที่ 2  
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

10 
 

5 
 

ระบบสอบตรงแบบที่ 3  
โครงการพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 0 

ระบบ Admissions (เพิ่มจํานวนรับจากแผนรับ 4 คนเป็น 10 คน) 4 7 
รวม 30 26 

 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับชอบหลักสูตรควบคุม กํากับดูแล ต้ังแต่ขั้นตอนการรับนิสิตโดยให้เป็นไปตามแผนการรับ 5 ปี ของ
หลักสูตร ตาม มคอ.2 ทั้งจํานวนนิสิตแรกเข้าและคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนทั่วประเทศตามโรงเรียน
ประจําจังหวัดให้เกิดการรับรู้การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ เช่น วีดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ (B.Ed.Chem_57_3.1_8) และเพ่ือช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน 

อีกทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา 
2558 ซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบเปิด/ปิดภาคการเรียนตาม AEC โดยมีกระบวนการติดตาม
พิจารณาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ตามระบบการรับนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัย และมีการกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตและระดับคะแนน GAT/PAT และ/หรือผลการสอบวิชา
สามัญ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้
มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเ รียนจนสํา เร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(B.Ed.Chem_57_3.1_9) 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 19 
 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
กําหนดกิจกรรม/โครงการบังคับ เพือเตรียมความพร้อมให้นิสิตดังน้ี  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นิสิต โดยมีอาจารย์ในภาควิชา
เคมีเป็นวิทยากรร่วม (B.Ed.Chem_57_3.1_10)  

- โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศวซึ่งมี
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ ตักบาตร และกิจกรรม 9 ฐานเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ 9 ประการของ 
มศว (B.Ed.Chem_57_3.1_11) 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.Chem_57_3.1_12)  
- โครงการพบนิสิตใหม่ (B.Ed.Chem_57_3.1_13) ของภาควิชาเคมี เพ่ือให้นิสิตใหม่ของ

หลักสูตรได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยประธานหลักสูตรแนะนําแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนํา
แผนการเรียน และข้อกําหนดต่างๆ คู่มือการเรียนและปฏิทินวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 

 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีได้พิจารณาผลประเมินโครงการพบนิสิตใหม่เพ่ือนํามา
ปรับปรุง ซึ่งมีนิสิตกศ.บ. เข้าร่วม 23 คน นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดีมาก มี
คะแนนเท่ากับ 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 นิสิตได้รับทราบแผนการเรียน หลักสูตร และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รู้จักคณาจารย์ภาควิชาเคมีและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับคําแนะนําในการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้มีการจัดในปีการศึกษาถัดไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.1_1 แผนการรับของหลักสูตรตาม มคอ.2 
B.Ed.Chem_57_3.1_2 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง

แบบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557 
รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที่ 2/2556 วาระ 4.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง
แบบที่ 2)  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2557 

B.Ed.Chem_57_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง
แบบที่ 3)  โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศประจําปีการศึกษา 
2557 
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B.Ed.Chem_57_3.1_5 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (ระบบ 
Admissions) ประจําปีการศึกษา 2557 
รายงานการประชุมภาควิชาเคมคีรั้งที ่1/2557 วาระ 5.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_6 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสมัภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_3.1_7 จํานวนนิสิตในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_3.1_8  แผ่นพับประชาสัมพันธ์และวีดีทัศน์ 

B.Ed.Chem_57_3.1_9  รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที ่2/2557 วาระ 4.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_10  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

B.Ed.Chem_57_3.1_11  โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหมแ่ละโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสิต มศว 

B.Ed.Chem_57_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมข่องคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_57_3.1_13 โครงการพบนิสิตใหม ่ภาควิชาเคมี 
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ระบบการรับนสิิตและการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 

 
- มหาวิทยาลัย 
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัย 
กําหนด 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัย/
คณะวิทยาศาสตร์/
ภาคเคมีกําหนด 
 
 
 
 

 
- อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัย/
คณะวิทยาศาสตร์/ 
ภาคเคมี 
 
 
 
 

 
- ระเบียบการรับนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานประชุม
เกณฑ์คะแนน 
- บันทึกแต่งตั้ง
กรรมการสัมภาษณ์ 
 
 
 
- รายงานโครงการ 

 

สทศ. ประกาศรับนิสิต และ
จัดสอบ  

ระบบ Admissions 
(GPAX, สอบ O-NET, GAT 

และ PAT 75, 72) 

มหาวิทยาลัยประกาศรับนิสิตและจัดสอบ ระบบสอบตรง
-การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
(สอบข้อเขียน 5 วิชาและสัมภาษณ์) 
-โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์  
(สอบข้อเขียน 2 วิชาและสัมภาษณ์วิชาการ) 
-โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศ  
(สอบข้อเขียน 2 วิชาและสัมภาษณ์วิชาการ) 

อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
กําหนดคุณสมบัติผู้สมัครและจํานวนรับเข้า 

การตัดสินผลการสอบวัดความรู้ 

การสอบสัมภาษณ ์

ระบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมอัตลักษณ์นิสิต มศว 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ประเมิน/
ปรับปรุงการ

รับนิสิต 

การประกาศผลสอบและรายงานตัว 

สรุปและประเมินโครงการ 
ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 -  การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme2004 
(B.Ed.Chem_57_3.2_1) ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน และข้อมูลส่วนตัวของนิสิตซึ่งทําให้สามารถติดตามผล
การเรียน กิจกรรมและติดต่อนิสิตเมื่อมีปัญหา และข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของภาควิชาเคมีได้
เก็บประวัตินิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา/การกู้ยืมทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ  

 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการแต่ง ต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
(B.Ed.Chem_57_3.2_2) โดยกําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจํานวนนิสิตประมาณ 30 คน ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบ
คู่มืออาจารย์ที่ปรกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (B.Ed.Chem_57_3.2_3)  

1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิตใหม่ (B.Ed.Chem_57_3.2_4) สําหรับ
นิสิตช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้ทําความรู้จักภาควิชาเคมี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการแนะนําแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําแผนการเรียนและข้อกําหนดระเบียบต่างๆ 

2. หลักสูตรจัดระบบบริการให้คําปรึกษาแก่นิสิต โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนิสิต
ที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสําเร็จการศึกษา โดยให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะ
นิสิตที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จการศึกษาล่าช้า และปัญหาส่วนตัว ฯลฯ  
และมีช่องทางในการขอรับคําปรึกษาเมื่อนิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดยนิสิตสามารถเข้าพบและขอคําปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักของอาจารย์ และช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ เฟสบุค ไลน์ 
(B.Ed.Chem_57_3.2_5) 

3. หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือ
สําเร็จการศึกษาล่าช้าโดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการ
ลงทะเบียนเรียนรวมถึงการเพ่ิม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนิสิต และนํามาพิจารณาในการประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือและให้คําแนะนําเพ่ือให้นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียนของหลักสูตร (B.Ed.Chem_57_3.2_6) 
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4. หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาโดยมีการจัดทําแบบประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยให้นิสิตทุกช้ันปีทําการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

5. นําผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากนิสิตมาหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดูแลนิสิตให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 ในปีการศึกษา 2557 ได้ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนเท่ากับ 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 
(B.Ed.Chem_57_3.2_7) และได้มีการนําผลการประเมินเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครั้งที่ 2/2558 โดยมีข้อเสนอแนะให้นิสิตได้มีการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยปัญหาภายในกลุ่มของ
ผู้เรียน ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา (B.Ed.Chem_57_3.2_8) นอกจากน้ี
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 1 เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนเท่ากับ 
4.31 จากคะแนนเต็ม 5.00 (B.Ed.Chem_57_3.2_9) 
 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีและมีการ
ให้เกียรติบัตรแก่นิสิตที่ในวันไหว้ครูเคมี เพ่ือส่งเสริมและยกย่องนิสิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งในปีการศึกษา 
2557 น้ีมีนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร 61 คน (B.Ed.Chem_57_3.2_10) 
  
 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี เ พ่ื อ พัฒน า นิ สิ ต  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  8 กิ จ ก ร ร ม ต ล อ ดห ลั ก สู ต ร 
(B.Ed.Chem_57_3.2_11) 
 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557-2558 ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ภาค วิชา เคมี  (B.Ed.Chem_57_3 .2_12)  มี ก าร จัด กิจกรรม เ น้นตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้ครบ 6 ด้าน มี
การดําเนินการพัฒนานิสิตตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีผู้รับผิดชอบได้ดําเนินโครงการตามท่ีกําหนดใน
แต่ละโครงการที่ได้ดําเนินการ มีอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตมีส่วนร่วมทั้งในการจัด
โครงการและการเข้าร่วมโครงการน้ันๆ โดยฝ่ายแผนและพัฒนาของภาควิชาเคมีมีแผนการจัดงบประมาณ
และทรัพยากรในการจัดโครงการและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเสนอในที่ประชุมภาควิชา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต่อไป
(B.Ed.Chem_57_3.2_13) นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนิสิตให้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้าน 
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 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต กศ.บ. 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้ร่วมส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการกีฬาต่างๆ ระหว่างภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพ่ือส่งเสริมภาคีระหว่างสถาบันทั่วประเทศและเพ่ือให้นิสิตได้ร่วมแสดงความ
สามัคคีร่วมใจสร้างความสัมพันธ์อันดีและปฏิสัมพันธ์กับนิสิตต่างสถาบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2559 
ภาควิชาเคมีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ Bonding game ครั้งที่ 15 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 13 มหาวิทยาลัย 
(B.Ed.Chem_57_3.2_14) นอกจากน้ีหลักสูตรได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนิสิตให้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้าน ดังน้ี โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูกศ.บ. (B.Ed.Chem_57_3.2_15) และโครงการปฐมนิเทศปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโครงการสัมมนาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 และ 2 (B.Ed.Chem_57_3.2_16) 
 
ในปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ได้แก่  

โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

ทักษะ
การ

จัดการ
เรียนรู้ 

1. โครงการกีฬาระหว่างภาควิชาเคมี 
(กีฬา Bonding Game)       

2. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

     
 

3. โครงการพิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี       
4. โครงการพัฒนาศกัยภาพวิชาชีพครู       
5. โครงการเคมีสัมพันธ์       
6. โครงการพบนิสิตใหม่       
7. โครงการปัจฉิมนเิทศ       
8. โครงการปฐมนิเทศปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน
ท่ี 1  และ 2 

      

9. โครงการระหว่างการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนท่ี 1  และ 2 

      

10. โครงการหลังการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนท่ี       
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1  และ 2 
11.  ไม้เรียวเกมส์ กีฬาประเพณีครุศาสตร์-

ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังท่ี 15 (คณะ
ศึกษาศาสตร์) 

     
 

12.  โครงการกีฬา atom games (คณะ
วิทยาศาสตร์) กีฬาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

     
 

13.  โครงการสืบสานตํานานเพลงไทย
ลูกทุ่งคร้ังท่ี 5 (คณะวิทยาศาสตร์)       

14.  โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็น
ครูกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูก
ศ.บ.  

      

15. โครงการนําเสนอผลงานของนิสติคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2557 

   
   

 

 
 หลักสูตรมุ่งพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 

21 โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้น
ให้เกิดทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญแก่นิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถบูรณาการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ดังต่อไปน้ี 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตนกรรม (learning and innovation skills) 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้

และได้ทํางานเป็นทีมเพ่ือฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (วทศ 423 
และ วทศ 424) ที่เน้นให้นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางเคมีด้วยตนเองและทีม โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอยให้คําแนะนําและกํากับดูแล (B.Ed.Chem_57_3.2_17) ในปีการศึกษา 
2557 น้ี นิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ โดยนําไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ และในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยัง
ได้รับรางวัล ดังน้ี 

- โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 มีนิสิตกศ.บ.ช้ันปีที่ 4 เสนอผลงานแบบบรรยาย 3 คน ได้รางวัลทุนการศึกษา 
3,000 บาท ได้แก่ นายวชิรวิทย์ เสมอใจ นายศิวกร เสริมประเสริฐ และนายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ นําเสนอ
แ บ บ บ ร ร ย า ย เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ภ า ช น ะ ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ค า ย ค ว า ม ร้ อ น 
(B.Ed.Chem_57_3.2_18)     
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-โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 
2 มิถุนายน 2558 มีนิสิตกศ.บ.ช้ันปีที่ 4 จํานวน 21 คนนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 7 ผลงาน 
(B.Ed.Chem_57_3.2_18) 
  -โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธนบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นิสิตได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดย น.ส.วราภรณ์ 
พิริยะประดิษฐ์กุล น.ส.เพชรรัตน์ รักช้าง และนายอมรเทพ ถาน้อย นําเสนอแบบบรรยายเรื่อง ฤทธ์ิยับย้ัง
เอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ (B.Ed.Chem_57_3.2_19) 

2.  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชา

สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา (วทศ 412) โดยมีการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหัวข้อสัมมนา
ที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล ให้ค้นคว้าและอภิปราย กําหนดให้นิสิตนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า 
เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารและมีการซักถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียนร่วมกัน โดยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน (B.Ed.Chem_57_3.2_20) 

3.  ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนใช้โปรแกรม power point 

เพ่ือการนําเสนอซึ่งเป็นความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) และ
ยังมีรายวิชาที่ใช้ระบบ A tutor ในการเรียนรู้ เช่น คม 100, คม 101, คม 241 และวทศ 431 เป็นต้น 
(B.Ed.Chem_57_3.2_21)มีการสอนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) 
ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based 
Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) นิสิตสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) ยูธูบ (You tube) เฟสบุ๊ค (facebook) เช่น  

- ในรายวิชา วทศ 412 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา นิสิตได้ฝึกใช้โปรแกรมค้นหาบทความ
วิชาการและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น Scifinder ScienceDirect และ ACS Chemical Education 
journal เพ่ือวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัยเรียบเรียงนําเสนอโดยใช้โปรแกรม powerpoint มีการอัด
วีดีโอเผยแพร่บน Youtube และ A-Tutor เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาการนําเสนอของตนเองและเพ่ือนนิสิตใน
ภายหลังเพ่ือวิเคราะห์ ประเมินตนเองและเพ่ือนเพ่ือให้นิสิตนําไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะน้ี
(B.Ed.Chem_57_3.2_22) 

- กิจกรรมในรายวิชา CH100 จัดให้นิสิตตระหนักถึง Global awareness, Environmental 
literacy และ Civic literacy ร่วมกับการใช้สื่อสารสนเทศโดยจัดเซลฟีปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเซลฟี
เป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นสนใจเป็นอย่างมากในยุคน้ีร่วมกับการรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ตระหนักรู้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและในชุมชนที่นิสิตอยู่อาศัย แล้วนํามาจัดนิทรรศการเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้ปลูก
จิตสํานึกร่วมกันและโพสในเฟสบุครายวิชา CH100 (B.Ed.Chem_57_3.2_23) 
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- กิจกรรมในรายวิชา ศษ 381 และศษ 480 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการสอนเคมี ได้จัดให้นิสิตฝึกออกแบบ เขียนโครงการและการผลิตสื่อการสอน
ทันสมัยในรูปแบบต่างๆ เช่น เกม การทดลอง การใช้ปัญหา โมเดล คลิบวีดีโอ เป็นต้น มีการสอบสอนและ
ประเมินผล โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ นิสิตได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พรบ.คอมพิวเตอร์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (B.Ed.Chem_57_3.2_24) 

4.  ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 
  หลักสูตรมีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการ
คิดและองค์ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูให้ประสบความสําเร็จ รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติจริง ได้แก่ 
 - โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครู กศ.บ. เป็น
โครงการสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้าน จํานวน 12 ฐาน
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ (B.Ed.Chem_57_3.2_15) 
 - กิจกรรมในรายวิชา ศษ 391 และ ศษ 491 จัดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน เป็นการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานสอนเบ้ืองต้นเช่นการตรวจแบบฝึกหัด สร้างสื่อการสอน ทดลอง
สอนและประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในกํากับ
ของครูพ่ีเลี้ยง (B.Ed.Chem_57_3.2_25) 
 - กิจกรรมในรายวิชาศษ 591 และ ศษ 592 ได้จัดให้นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจริงในโรงเรียน มีการทําวิจัยในช้ันเรียนและฝึกจัดกิจกรรมบริการในโรงเรียนใน
กํากับของครูพ่ีเลี้ยงที่โรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์ทางการศึกษาและวิชาเคมี นิสิตได้รับประสบการณ์จริง
เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาและมีโครงการระหว่างการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้ความรู้และพูดคุยปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษา
แนวทางแก้ไขระหว่างกลุ่มผู้เรียน (B.Ed.Chem_57_3.2_26) 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู ให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ช้ันปีที่ 4 โดยได้พานิสิต
ไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ฝึกสอน รวมทั้งให้นิสิตได้รับฟังธรรมเทศนา ณ วัด
ญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เรื่อง จริยธรรมสําหรับครู เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นครูที่สมบูรณ์ทั้งกาย
และใจ ผลประเมินโครงการฯ จากนิสิตกศ.บ. ช้ันปีที่ 4 พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตนําผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนเพ่ือดําเนินโครงการในคร้ังต่อไป (B.Ed.Chem_57_3.2_27) 
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  หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้เพ่ือเสริม
ทักษะและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
 -วันที่ 21 มกราคม 2558 ได้เชิญ ดร.เขมวดี พงศานนท์ มาบรรยายในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics, STEM Education) (B.Ed.Chem_57_3.2_28) 

-วันที่ 2 มิ.ย. 2558 หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ือเสริม
ทักษะและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครูวิทยาศาสตร์ โดยดร.พิศาล สร้อยธุหร่ํา ที่ปรึกษา สสวท บรรยาย
เรื่อง การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน บรรยายเรื่อง 
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ (B.Ed.Chem_57_3.2_29) 

  นอกจากน้ีภาควิชาเคมีมีนโยบายในการจัดสรรทุนการศึกษาของภาควิชาเคมี เพ่ือ
สนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด ในปีการศึกษา 2557 การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) มีนิสิตได้รับทุนการศึกษาของภาควิชาเคมี จํานวน 7 คน จากเงินงบประมาณรายได้
ภาควิชาเคมี และ 6 คน จากกองทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และอาหารกลางวันและนายศุภชัย ทองสุขแสง
เจริญ นิสิตช้ันปีที่ 4 ได้รับ "ทุนโครงการสานฝัน ปันนํ้าใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 ประจําปี
การศึกษา 2557"จาก องค์การเภสัชกรรม (B.Ed.Chem_57_3.2_30) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.2_1 ระบบ supreme2004  ข้อมูลของนิสิต 
B.Ed.Chem_57_3.2_2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี 
B.Ed.Chem_57_3.2_3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
B.Ed.Chem_57_3.2_4 โครงการพบนิสิตใหม่ภาคเคมี 
B.Ed.Chem_57_3.2_5 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.2_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่1/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_3.2_7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.2_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.1  
B.Ed.Chem_57_3.2_9 สรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที ่1 

เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
B.Ed.Chem_57_3.2_10 สรุปโครงการไหว้ครูและรายช่ือนิสิตได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี 
B.Ed.Chem_57_3.2_11 กิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.2_12 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_57_3.2_13 แผนโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ประจําปีงบประมาณ 2557-2558 
B.Ed.Chem_57_3.2_14 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่6/2557วาระ 4.8 
B.Ed.Chem_57_3.2_15 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูก

ศ.บ. 
B.Ed.Chem_57_3.2_16 โครงการปฐมนิเทศปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูและ

โครงการสัมมนาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 และ 2 

B.Ed.Chem_57_3.2_17 มคอ. 3 รายวิชา วทศ 423 และวทศ 424 
B.Ed.Chem_57_3.2_18 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครนิท

รวิโรฒ 
B.Ed.Chem_57_3.2_19 โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธนบุรี 
B.Ed.Chem_57_3.2_20 มคอ. 3 รายวิชา วทศ 412 
B.EdChem_57_3.2_21 รายวิชาที่ใช้ระบบ A tutor 
B.Ed.Chem_57_3.2_22 สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและมคอ. 5 รายวิชา วทศ 412 
B.Ed.Chem_57_3.2_23 มคอ. 5 รายวิชา คม 100 
B.Ed.Chem_57_3.2_24 มคอ. 3 รายวิชา ศษ 381 และ ศษ 480 
B.EdChem_57_3.2_25 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 391 และ ศษ 491 
B.Ed.Chem_57_3.2_26 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 
B.Ed.Chem_57_3.2_27 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพครู 
B.Ed.Chem_57_3.2_28 ดร.เขมวดี พงศานนท์ บรรยายเร่ือง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
B.Ed.Chem_57_3.2_29 ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ํา ที่ปรึกษา สสวท บรรยายเร่ือง การจัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน บรรยาย
เรื่อง ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ 

B.Ed.Chem_57_3.2_30 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่6/2557 วาระ 1.9 
ทุนโครงการสานฝัน ปันนํ้าใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 
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ระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต/การพัฒนาศกํยภาพของนสิิต 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก่อนเปิดภาค
เรียน 
 
 
จัดโครงการ
ตลอดภาค
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อจบภาค
การศึกษา 

 
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและ
อาจารย์ภาควิชา 
 
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร/ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา/ 
อาจารย์ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ภาควิชา 
 

 
1.แผนกิจกรรม
โครงการพัฒนา
นิสิต 
 
2.คําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
3. สรุปการ
ประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา 
4. สรุปการ
ประเมินกิจกรรม
โครงการพัฒนา
นิสิต 

กําหนดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา กําหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ตามแผนปฏิบัติการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

รายงานผลประเมินต่ออาจารย์/ที่ประชุมภาควิชาและแจ้งให้ทราบและปรับปรุง 

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตใหม่ใน
โครงการพบนิสิตใหม่ 

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตตามกรอบ TQFและทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนแจ้งช่องทางและเวลา
ให้นิสิตติดต่อ ติดตามดูแลนิสิตด้านการเรียน/กิจกรรม/

ส่วนตัว 

ประเมินโครงการและกิจกรรม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต 

การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มคีุณภาพน้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมีได้ทําการสํารวจผลที่เกิดกับนิสิตปัจจุบันโดยสํารวจ
อัตราการคงอยู่ การสําเร็จการศึกษาและการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียน
ของนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2555 2556 2557 
อัตราการคงอยู่ของนิสิต  97.7 84.6 89.3 น้อย 
การสําเร็จการศึกษา 86.5 97.1 95.3 น้อย 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 

- - 3.25 น้อย 

 
อัตราการคงอยู่ของนสิิต 
 จากการสํารวจอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร พบว่า อัตราการคงอยู่ของนิสิตย้อนหลัง 
4 ปีการศึกษาไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน 

ข้อมูลนสิิต (B.Ed.Chem_57_3.3_1) 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

จํานวนที่รับเขา้ 
(คน) 

จํานวนนิสิตคงอยู ่ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู ่

2553 2554 2555 2556 2557 
2553 43 43 42 42 41 41 42x100/43=97.7 
2554 39  39 34 33 33 33x100/39=84.6 
2555 28  - 28 25 25 25x100/28=89.3 
2556 28  - - 28 27 - 
2557 26  - - - 26 - 

ร้อยละการคงอยู่ = จํานวนนิสิตปทีี่ 3 เทอม 1x 100 /จํานวนนิสิตป ี1 เทอม 1 รุ่นเดียวกัน  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 32 
 

การสําเร็จการศึกษา 
- จากการสํารวจร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาพบว่า ร้อยละของ

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาย้อนหลัง 4 ปีการศึกษาไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน 
 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา (B.Ed.Chem_57_3.3_2) 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จํานวนที่
รับเข้า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2557 

2550 23 21x100/23=91.3    
2551 37  32x100/37=86.5   
2552 34 -  33x100/34=97.1  
2553 43 -  - 41x100/43=95.3 
2554 39 -  - - 
2555 28 -  - - 
2556 28 -  - - 
2557 26 -  - - 

ร้อยละจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา= จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา  x 100 /จํานวนนิสิตปี 1 เทอม 1 รุ่นเดียวกัน  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนนิสิต 
1. นิสิตอาจไม่ได้ต้ังใจที่จะเรียนในหลักสูตรน้ี เมื่อสอบเข้าใหม่ในคณะอ่ืนได้จึงลาออก 
2. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตกตํ่าลงและจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในภาพรวมของประเทศลดลง 
3. การเพ่ิมขึ้นของสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์

ในระดับปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน 
 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
 - ในปีการศึกษา 2557 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรผ่านระบบ e-
survey ของมหาวิทยาลัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 (B.Ed.Chem_57_3.3_3) และนําผลการประมินเสนอในที่ประชุมหลักสูตร
เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
1 จํานวนนิสิตทั้งหมด คน 152 
2 จํานวนนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจ คน 65 
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ความพึงพอใจของนิสิตด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จากการประเมินความพึงพอใจทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ supreme2004 ของมหาวิทยาลัย (ปค.003 และ ปค.004 ตามลําดับ) โดย
มีผลการประเมินความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

แบบประเมิน 
ผลการประเมิน 

เฉลี่ย 
2555 2556 2557 

การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน (ปค.003) 

4.24 4.32 4.28 4.28 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.004) 4.28 4.31 4.32 4.30 
 
 จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ปค.003 มีแนวโน้มคงที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
แนวโน้มคงที่ โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(B.Ed.Chem_57_3.3_4) 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

- นิสิตสามารถร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ของคณะวิทยาศาสตร์และจากกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ห้องธุรการภาควิชาเคมีหลักสูตรรวบรวมข้อร้องเรียนของนิสิตแล้วนํามาดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ลุล่วง นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนผ่านระบบ e-
survey 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตร้องเรียน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 จากจํานวนนิสิตทั้ง
หลักสูตร 152 คน โดยสรุปเร่ืองร้องเรียน ดังตาราง (B.Ed.Chem_57_3.3_5) และจากการสํารวจความ

3 ร้อยละของนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ร้อยละ 42.8 
4 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
เฉลี่ย 4.00 

  หลักสูตรและเน้ือหารายวิชา คะแนน 4.00 

  การจัดเรียนการสอน คะแนน 3.92 

  อาจารย์ผู้สอน คะแนน 4.08 

  สิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ คะแนน 3.84 
  การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน คะแนน 4.14 
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พีงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเท่ากับ 3.25 จาก
คะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_57_3.3_6) และหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือนําผลการประเมินน้ีไปปรับปรุง
และพัฒนาพัฒนา โดยเสนอภาควิชาเพ่ือดําเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป (B.Ed.Chem_57_3.3_7) 
 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
- ปัญหาการใช้สือ่การสอนด้วยคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์ ขัดข้องหรือชํารุด 
- อยากให้มีอินเทอร์เน็ตบริการที่ตึก 15 ช้ัน 7 
เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แก้ไข
เรื่องปลั๊กไฟต่างๆ ที่ไมส่ามารถใช้งานได้ 
เน่ืองจากบางคร้ังนิสิตจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวในการเรียน เก้าอ้ีไม่เอ้ืออํานวยกับคน
ถนัดมือซ้าย 

ภาควิชาเคมีได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์  ที่จําเป็นในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่
สภาพพร้อมใช้งาน 

- อุปกรณ์ในห้องทดลองไม่เพียงพอ ชํารุด ภาควิชาเคมี ไ ด้จัด ต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้ อ
อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น UV และ GC เพียงพอต่อ
การ เ รี ยนการสอน  และ ไ ด้ จั ดทํ า คํ า ขอ ต้ั ง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองที่จําเป็นสําหรับการ
สอน  เช่นเคร่ือง HPLC และ AAS 

- หลักสูตรที่เรียนรู้สึกว่าต้องได้รับการปรับปรุงใน
เรื่องของการนําไปใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เรียนมากไป หลายๆ อย่างนําไปใช้ในโรงเรียน
ไม่ได้ อยากได้วิธีการสอนมากกว่า 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจะนําข้อเสนอนี้ไปใช้
ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังต่อไป  
 

  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคม ี
B.Ed.Chem_57_3.3_2 รายงานจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.3_3 แบบสํารวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_3.3_4 ผลการประเมนิ ปค.003 และ ปค. 004 
B.Ed.Chem_57_3.3_5 สรุปแบบรับขอ้ร้องเรียนของนิสิต 
B.Ed.Chem_57_3.3_6 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
B.Ed.Chem_57_3.3_7 รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที ่2/2558 วาระ 4.2 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คะแนน ดีมาก 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
                         หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.33 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2  คุณภาพน้อย 

ผลการดําเนนิงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารกํากับดูแลและติดตามการบริหารงานและการ
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. กําหนด 
 
 - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. กําหนด
กรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดหาอาจารย์แทนจากอาจารย์ในภาควิชาเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
ดําเนินการแต่งต้ัง โดยมีเกณฑ์ดังน้ี ต้องเป็นอาจารย์ประจําและเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขา
เคมีหรือสัมพันธ์กัน  

 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีการทบทวน/ปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรในการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 3/2557 เพ่ือคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยได้ดําเนินการเสนอแต่งต้ัง ดร.ดวงแข ศรีคุณ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร แทน 
ผศ.ดร.แพน ทองเรือง และนําเสนอแบบสมอ.08 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้สํานักงานการอุดมศึกษา รับทราบต่อไป 
(B.Ed.Chem_57_4.1_1) 

 ในกรณีที่มีอัตรากําลังทดแทนภาควิชาจะดําเนินการการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ 
ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยและอาศัยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา
ประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งมีระบบการรับ
และขั้นตอนดังน้ี 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตรากําลังและส่งเร่ืองขออัตรากําลังตามเกณฑ์ผ่านคณะ
และมหาวิทยาลัยตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจําของภาควิชา 
เ พ่ื อ พิจารณาสาขาที่ ต้ อ งการ รับหรื อสาขาขาดแคลน  โดย พิจารณาจากแผน อัตรา กํ าลั ง 
(B.Ed.Chem_57_4.1_2) และกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนอาจารย์ที่มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร   
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3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการสัมภาษณ์

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะ
วิทยาศาสตร์ (B.Ed.Chem_57_4.1_3) 

5. อาจารย์ใหม่จะได้รับคําแนะนําในด้านการเรียนการสอน ด้านการทํางานในองค์กร 
และด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของทางสาขา  โดยอาจารย์ใหม่จะสอนร่วมกับอาจารย์ประจํารายวิชา
นอกจากน้ันอาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการ
สอน อีกทั้งยังทําให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันในต่างคณะ  

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียน
การสอน งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน
ด้านอ่ืนๆ  โดยกรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

8. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําเสนอฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 

 
 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมีรับอาจารย์ใหม่จํานวน 2 อัตรา (B.Ed.Chem_57_4.1_4) 
ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายระหว่างคณะและได้รับคําแนะนําในด้านการเรียนการสอนและ
การทํางานในองค์กรโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงในภาควิชา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานโดย
กรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะไปยังรายบุคคลดังน้ี 

1. ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทิม เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 9 กันยายน 2557 
2. ดร.ณัฐพล อภิริตกุล เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 มกราคม 2558 
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ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ/
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
ภาควิชา 
 
คณะกรรมการงานฝ่ายแผน
ภาควิชา 
 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ภาควิชา 
 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ภาควิชา 
 
 
คณะกรรมการประจําคณะ 
 
คณะ/มหาวิทยาลัย 
 
 
ภาควิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 
คุณสมบัติอาจารย์
ประจําหลักสูตร  
 
แผนกรอบอัตรากําลัง 
 
 
 
รายการการประชุม
สรุปสาขาขาดแคลน 
 
ประกาศรับอาจารย์
ใหม่ 
 
หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการสัมภาษณ์ 
โครงการการปฐมนิเทศ
อาจาย์ใหม่ 
 
หนังสือแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชากําหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของภาควิชาและของหลักสูตร 

วิเคราะห์แผนอัตรากําลัง 

เปิดรับตําแหน่งโดยภาควิชาและหลักสูตรกําหนด TOR 

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ปรับปรุง
เมื่อไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เสนอขออัตรากําลังผ่านคณะและมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

วิเคราะห์สาขาขาดแคลน 
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 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรร่วมกับภาควิชามีการประชุมวิเคราะห์อัตรากําลังจากภาระงานสอนและจํานวนนิสิต 

เพ่ือแสดงให้เห็นอัตราการคงอยู่ จํานวนผู้เกษียณในแต่ละปี จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือให้มีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบของอาจาร ย์ประ จํ าหลั กสู ตรอ ย่ าง ชัด เจน  ซึ่ ง คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร  
(B.Ed.Chem_57_4.1_5) ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์โดยมีหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรดังน้ี 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ โดยพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ การโยกย้ายไปปฏิบัติ
ราชการในตําแหน่งบริหารระดับสูงขึ้น ลาออก ลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
(B.Ed.Chem_57_4.1_2) 

2.  ในกรณีที่อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ภาควิชามีการ
ประชุมวางแผนเพ่ือหาอาจารย์ทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. กําหนด 

3.  หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์มีการช้ีแจง บทบาทหน้าที่ ภาระ
งานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

4.  ภาควิชามีการการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

5.  ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปีต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาเคมีอินทรีย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้ขอสละสิทธ์ิทุนด้วย
เหตุผลส่วนตัว ภาควิชาเคมีพิจารณาสาขาขาดแคลนและมีมติรับอาจารย์ใหม่สาขาเคมีอนินทรีย์
(B.Ed.Chem_57_4.1_6) และมีคําสั่งเรื่องการขยายเวลาราชการของข้าราชการท่ีเกษียณที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ 1 คน เริ่มปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Chem_57_4.1_7) และภาควิชาเคมีได้ประกาศรับ
สมัครอาจารย์ 1 อัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ทางด้านเคมีศึกษา แต่ผู้สมัคร
มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ จึงดําเนินการแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือให้ทราบเพ่ือพิจารณาปรับคุณสมบัติเฉพาะ
ใหม่และประกาศรับสมัครต่อไป (B.Ed.Chem_57_4.1_8) 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทุกท่านจะได้รับทราบข้อกําหนดภาระ
งานเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และมีการประเมินการบริหารงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
โดยอาจารย์ผู้สอน ประจําปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Chem_57_4.1_9) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชา
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปีต่อไป (B.Ed.Chem_57_4.1_10) 

หลักสูตรคํานึงถึงภาระงานที่ต้องสมดุลกับอัตราคงอยู่และการธํารงรักษาอาจารย์ในหลักสูตร 
หลักสูตรจึงร่วมกับฝ่ายจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในการเสนอภาระงานด้านการเรียนการสอนตาม
ความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่านในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม สมดุลและ
เห็นชอบร่วมกัน 

ในรอบภาระงานด้านการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2557 ได้มีการพิจารณาในที่ประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 4/2557 และภาระงานด้านการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 ได้มีการพิจารณาในท่ี
ประชุมภาควิชาคร้ังที่ 2/2558 นอกจากน้ีที่ประชุมภาควิชามีการพิจารณาภาระงานของอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่เพ่ือให้ภาระงานมีความสอดคล้องเหมาะสมในการประชุมครั้งที่ 6/2557 (B.Ed.Chem_57_4.1_11)  
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ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
  

 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
สิ้นปี
การศึกษา 

 
ภาควิชาเคมี 
 
 
 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร/ 
ฝ่ายแผนและ
พัฒนาภาคเคมี 
 
 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

 
แต่งตั้ง
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
แผนการบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ 
 
 
 
1. รายงานผล
การดําเนินงาน
ตามแผนฯ 
2. ผลการ
ประเมินของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

งบประมาณประจําปีดําเนินการตามแผนฯ 

ประเมินผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการประเมิน 

วางแผน/ควบคุมการบริหารและพัฒนาอาจารย์  

แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดบทบาทหน้าที่ 

วิเคราะห์
ผลและ
ปรับปรุง 

แผนอัตรากําลัง 
อัตราการคงอยู่  
การรับอาจารย์ใหม่ 

การส่งเสริมและพัฒนา 
การยกย่องและธํารงรักษา 
จัดสรรงบประมาณอบรมสัมมนา 

การบริหารจดัการด้านการเรียนการสอน 
 ภาระงาน 
      ความเสี่ยงดา้นจรรยาบรรณ 
การประเมินผลการเรียนนิสิต 
      การประเมินการสอนของอาจารย์ 
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 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2. สรุปผลการสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรตามแผนปฏิบัติการภาควิชาเคมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
3. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 
5. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
6. อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
7. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยออกแบบติดตาม 

ประเมินผลการพัฒนา และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและ

ภาควิชา และติดประกาศเกียรติคุณ 
 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมี มีการสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(B.Ed.Chem_57_4.1_12) เพ่ือนํามาจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และมีการจัดสรร
งบประมาณจากภาควิชาในการพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบและตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ  และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร
สามารถขออนุมัติผ่านภาควิชาและคณะ เพ่ือไปอบรมสัมมนาตามความต้องการของตนเองได้ โดยมีการ
ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตนเองและการนําไปใช้ประโยชน์ผ่านภาควิชาต่อไป นอกจากน้ีในปี
การศึกษา 2557 ภาควิชามีการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
(B.Ed.Chem_57_4.1_13) และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสารเคมีและของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ(B.Ed.Chem_57_4.1_14) มีการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการปีต่อไป 

   ในปีการศึกษา  2557 อาจาร ย์ประจํ าหลักสูตร ไ ด้รับการส่ ง เส ริมและพัฒนา 
(B.Ed.Chem_57_4.1_15) ดังตัวอย่างได้แก่ 
 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ีเข้าร่วมเพ่ือพัฒนาตนเอง วัน เดือน ป/ีสถานท่ี 
อ.ดร.งามจิต ไพรงาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสารเคมีและ

ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

9-10 มิ.ย. 2558 
ภาควิชาเคมี มศว 
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การบรรยายเรื่อง Doping Analysis in Spot 
รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ 

4 ก.ย. 2557  
ภาควิชาเคมี มศว 

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2557  
14 พ.ค. 2558 
คณะศึกษาศาสตร์  มศว 

 การบรรยายเร่ือง Studies of Protein Structure, Dynamics and 
Protein-Ligand Interactions Using NMR Spectroscopy and 
Molecular Modelling Methods โดย ดร.พรทิพย์ บุญศรี 

11 ก.ย. 2557 
ภาควิชาเคมี มศว 

รศ.ดร.รัชนก ปิ่นแก้ว The 9th International Conference on Cutting-Edge Organic 
Chemistry in Asia/ The 5th New Phase International 
Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 
(ICCEOCA-9 and NICCEOCA-5) 

1-4 ธ.ค. 2557 
The Eastin Hotel, 
Petaling Jaya, Malaysia 

การบรรยายเรื่อง Doping Analysis in Spot 
รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา 

4 ก.ย. 2557  
ภาควิชาเคมี มศว 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา วันที่ 13  ก.พ. 2558
ภาควิชาเคมี 

 นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 23-25 ต.ค. 2557 โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอม
เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเคมี 4 ก.ย. 2557  
ภาควิชาเคมี มศว 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสารเคมีและ
ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

9-10 มิ.ย. 2558 
ภาควิชาเคมี มศว 

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา Tokyo International Conference on Engineering and 
Applied Sciences (TICEAS 2014) 

18-19 ธ.ค. 2557 
โตเกียว ญี่ปุ่น 

 นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 23-25 ต.ค. 2557 โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอม
เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา วันที่ 13  ก.พ. 2558
ภาควิชาเคมี 

 ประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 31 ก.ค.- 1 ส.ค. 2557
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสารเคมีและ
ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

9-10 มิ.ย. 2558 
ภาควิชาเคมี มศว 

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง การบรรยายเรื่อง Doping Analysis in Spot 
รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา 

4 ก.ย. 2557  
ภาควิชาเคมี มศว 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา วันที่ 13  ก.พ. 2558
ภาควิชาเคมี 

 การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเคมี 4 ก.ย. 2557  
ภาควิชาเคมี มศว 
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสารเคมีและ
ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

9-10 มิ.ย. 2558 
ภาควิชาเคมี มศว 

อ.ดร.ดวงแข ศรีคุณ ISMTEC2014 Strategies for Implementing STEM 
Education in Schools 

7-9 พ.ย. 
2557Ambassador 
Hotel, Bangkok 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา วันที่ 13  ก.พ. 2558
ภาควิชาเคมี 

 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง Advancing the Vision for 
STEM Teaching and Learning in Thailand for STEM 
Core Trainers 

พ.ย. 2557 สสวท 

 
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนในภาควิชาได้รับรางวัล

เกียรติยศหรือได้รับตําแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรร่วมกับภาควิชาร่วมแสดงความยินดีและประกาศในที่
ประชุมภาควิชาเพ่ือประกาศยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี ในปีการศึกษา 2557 น้ีมีอาจารย์ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี (B.Ed.Chem_57_4.1_16) 

1. ผศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว อาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมีได้รับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้รับรางวัล Asian CORE Program (ACP) Lectureship 
Award to China จากงานประชุม the 9th International Conference on Cutting-Edge Organic 
Chemistry in Asia (ICCEOCA-9) จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย 

2. ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา อาจารย์ประจําหลักสูตรการการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.ดร.สิริธร สโมสร ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
4. ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน ICFIA ณ ประเทศญี่ปุ่น 
5. ผศ.ดร.วีณา เสียงเพราะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได้รับ

รางวัล CST Disthinguished Young Chemist Award 2014 สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี และรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน ICFIA ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
ภาควิชาเคมี 
 
ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
ภาควิชาเคมี 
 
ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
ภาควิชาเคมี 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 
 
 
 
ภาควิชาเคมี 

รายงานสรุปความ
ต้องการพัฒนา 
 
แผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
 
คําขอตั้งงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
รายงานสรุปการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
รายงานการประชุม 
เวปไซด์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

สํารวจและสรุปผลความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (P) 

จัดดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (P)

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการรวบรวมผลและประเมินการพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสตรและรายงานในมคอ. 7 (C/A) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการพัฒนาตนเองและการนําไปใช้ผ่าน

ภาควิชาต่อไป (D/C) 

พิจารณายกย่องและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ได้รับรางวัล/ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง (D) 

ปรับปรุง 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.1_1 สมอ. 08 
B.Ed.Chem_57_4.1_2 แผนอัตรากําลงั 
B.Ed.Chem_57_4.1_3 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสัมภาษณ์ดร.ณัฐพลและดร.ฐิติรัตน์ 
B.Ed.Chem_57_4.1_4 สัญญาจ้างและเอกสารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของ อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิมและ 

อ.ณัฐพล อภิรติกุล 
B.Ed.Chem_57_4.1_5 แต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_6 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่8/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_7 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่4/2557 วาระ 1.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_8 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่6/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_9 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตร วาระ 4.5 
B.Ed.Chem_57_4.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่4/2557 วาระ 4.1 

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.1 และ 4.2 
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่6/2557 วาระ 4.9 และ 4.10 

B.Ed.Chem_57_4.1_12 แบบสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
B.Ed.Chem_57_4.1_13 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสตูร

อย่างต่อเน่ือง 
B.Ed.Chem_57_4.1_14 สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสารเคมีและของเสียใน

ห้องปฏิบัติการ 
B.Ed.Chem_57_4.1_15 เอกสารการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_16 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่2/2558 วาระ 1.1, 1.3, 1.4 

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่3/2558 วาระ 1.1 
เวปไซด์แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5 คุณภาพดีมาก 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีน้ีจะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จํานวนประเด็นทั้งหมด      
 
 
ผลการดําเนนิการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนนิการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเป็น 
  คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

  
 

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
   

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.2.1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตรท้ังหมด
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 49 
 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
  คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 
สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
 

 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.2.2 รายช่ือตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
ผลการดําเนนิการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 8.20 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 164 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคาํนวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน) 5  
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจํา (ชิ้นงาน) 9 8.20 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักสูตร) 
 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.20 1 0.20 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้ง
ให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -  บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 - บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 - บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 - บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 7 7 

 -บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   
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ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 - ตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 - หนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 1 1 
 - งานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 - ตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 - หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 - งานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 8.20 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ
ท่ีจัด หรือชื่อวารสาร  
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Synthesis, biological 
evaluation and 
molecular docking of 
novelchalcone-
coumarin hybrids as 
anticancer and 
antimalarial agents 

Pingaew R,  
Saekee A, Mandi P, 
Nantasenamat C, 
Prachayasittikul S, 
Ruchirawat S, 
Prachayasittikul V. 

Eur J Med Chem. 
2014,  85, 65-76. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_1 

2 Design, synthesis and 
molecular docking 
studies of novel N-
benzenesulfonyl-
1,2,3,4-

Pingaew R, Mandi P, 
Nantasenamat C, 
Prachayasittikul S, 
Ruchirawat S, 
Prachayasittikul V. 

Eur J Med Chem. 
2014, 81, 192-203. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_2 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ
ท่ีจัด หรือชื่อวารสาร  
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

tetrahydroisoquinoline-
based triazoles with 
potential anticancer 
activity 

3 Synthesis, anticancer 
activity and QSAR study 
of 1,4-naphthoquinone 
derivatives 

Prachayasittikul V,  
Pingaew R,  
Worachartcheewan A, 
Nantasenamat C,  
Prachayasittikul S,  
Ruchirawat S,  
Prachayasittikul V. 

Eur J Med Chem. 
2014, 84, 247–263. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_3 

4 Investigation on 
aromatase inhibitory 
activity of metal 
complexes of 8-
hydroxyquinoline and 
uracil derivatives 
 

Prachayasittikul V, 
Pingaew R, 
Nantasenamat C, 
Prachayasittikul S, 
Ruchirawat S, 
Prachayasittikul V. 

Drug Des Devel Ther. 
2014, 8, 1089-96. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_4 

5 Synthesis and 
cytotoxicity of novel 4-
(4-(substituted)-1H-
1,2,3-triazol-1-yl)-N-
phenethylbenzenesulfo
namides 

PingaewR,  
Prachayasittikul S,  
Ruchirawat S,  
Prachayasittikul V. 

Medicinal Chemistry 
Research, 2014, 23, 
1768-1780. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_5 

6 Type I and type II 
crustins from Penaeus 
monodon, genetic 
variation and 
antimicrobial activity of 
the most abundant 
crustinPm4 

Donpudsa S,   
Visetnan S,   
Supungul P,   
Tang S,   
Tassanakajon A,   
Rimphanitchayakit V. 

 

Developmental and 
Comparative 
Immunology, 2014, 
47, 95-103 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_6 

7 Domain 2 of a Kazal Visetnan S, Fish Shellfish B.Ed.Chem_57_4.2.3_7 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ
ท่ีจัด หรือชื่อวารสาร  
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

serine proteinase 
inhibitor SPIPm2 from 
Penaeus monodon 
possesses antiviral 
activity against WSSV. 

Donpudsa S, 
Supungul P, 
Tassanakajon A, 
Rimphanitchayakit V. 

Immunol. 2014, 41, 
526-30. 

8 ปริมาณของสารประกอบฟี
นอลิกและสารประกอบฟลา
โวนอยด์ และฤทธ์ิการต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัด
จากเปลือกมะม่วงสายพันธ์ุ
บางขุนศรี เขียวมรกต และ
ขาวนิยม 

พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม,
ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร 
,เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์, 
สุเชาวน์ ดอนพุดซา, 
สินีนาถศักด์ิสูง และสุ
ภัสสรา สิมมา 

Proceeding มศว วิจัย 
คร้ังท่ี 8 
26-27 พฤศจิกายน 2557 
มศว 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_8 

9 ไอโซควิโนลีน: ปฏิกิริยา 
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

รัชนก ปิ่นแก้ว หนังสือ หจก. หยิน หยาง 
การพิมพ์ นนทบุรี 2556, 
110 หน้า 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_9 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 คุณภาพปานกลาง 
ผลการดําเนนิงาน 

  อาจารย์ประอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาที่
หลักสูตรเปิดสอนโดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู้
ความสามารถและทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เกษียณโดยมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรร้อยละ 100 ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2557 มีความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เท่ากับ 4.58 ในปีการศึกษา 2557  
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - - 4.58 

 

 - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_57_4.3_1) 
 - ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ
ดีมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_57_4.3_2) 
 

รายการ ค่า ผลการประเมิน(คะแนน) 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉล่ีย 4.58 

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร 
3. กระบวนการเรียนการสอน 

คะแนน 
คะแนน 

4.44 
4.83 
4.47 

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉล่ีย 4.49 

1. ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 
2. คุณภาพการบริหารหลักสูตร 

คะแนน 
คะแนน 

4.46 
4.52 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.3_2 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดําเนนิงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผูเ้รียน      ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.00 คะแนน ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพน้อย 

ผลการดําเนินงาน 
  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันทําการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (มคอ.2) (B.Ed.Chem_57_5.1_1) 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุ
สภา  หลักสูตรมีระบบการร่างหลักสูตรโดยถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และดําเนินการเสนอหลักสูตรตามข้ันตอนผ่านระดับ
คณะ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ. และคุรุสภา 
ตามลําดับ เพ่ืออนุมัติ/เห็นชอบ/รับทราบในหลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศของคุรุสภาเพ่ือกําหนด
ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ โครงร่างของหลักสูตร และวิเคราะห์รายวิชาชีพครูที่เปิดสอนให้มีสาระ
ความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา (B.Ed.Chem_57_5.1_2) 

2. ภาควิชาเคมีมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิง
ฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีศึกษา) เพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา ให้มีเน้ือหาท่ีทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกคร้ังเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และ
จัดแผนการเรียนร่วมกันโดยจัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการเรียนเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ําซ้อนและเป็นลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (B.Ed.Chem_57_5.1_3) 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ วิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย ส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตร และส่ง
ให้คุรุสภารับรองหลักสูตร 

5. เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. 2) และบริหารตามเกณฑ์ สกอ. โดยนําหลักสูตรไป
ดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  
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6. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบต่อไป (B.Ed.Chem_57_5.1_4)   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 165 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังน้ี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี และมีการออกแบบแผนการเรียน ดังน้ี 

หมวด รายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวในสังคม 
เช่น  - มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือสื่อสาร 

- มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   
- มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2       
- มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
- มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์        
- มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 
- มศว 251 มนุษย์กับสังคม 
- มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 
- มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

วิชาชีพครู (51 หน่วยกิต) เพ่ือให้มีสาระความรู ้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาเช่น 
- ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
- ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู 
- ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
              สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
- ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 
- ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
- ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 
- ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
- ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
- ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 
- ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา 
- ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
- ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
- ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
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หมวด รายวิชา 
วิชาเอกเด่ียว  
(65 หน่วยกิต) 

แบ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ในการเรียนวิชาขั้นสูง เช่น 

- คณ 115 แคลคูลัส 1 
- คม 100 เคมีท่ัวไป 1  
- ชว 101 ชีววิทยา 1 
- ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 

วิชาเอกบังคับมีการกําหนดสาระวิชาทางบรรยายและการปฏิบัติการที่
ครอบคลุมเน้ือหาเคมีครบทุก 5 สาขาวิชา (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ 
เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์และชีวเคมี) รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ สัมมนา 
และโครงงานเช่น 

- คม 223 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 1 
- คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   
- คม 241 ชีวเคมี 1    
- คม 254 เคมีวิเคราะห์ 
- คม 315 เคมีอนินทรีย์สําหรับครู 1 
- คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 
- คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา 
- คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 
- คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

วิชาการสอนวิชาเอก 
(6 หน่วยกิต) 

เพ่ือเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ทักษะทางวิชาชีพ  

- วทศ 431 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 
- คศ 480 การสอนเคมี 

เลือกวิชาเอกหรือ 
วิชาการสอน 
วิชาเอกเพ่ิมเติม 
(7 หน่วยกิต) 

รายวิชาเลือก เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เช่น 
- คม 451 นิติเคมี                   - คม 473 เคมีอุตสาหกรรม 
- คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม          - คม 474 เคมีพอลิเมอร์ 
- คม 475 เคมีเภสัช                 - คม 476 เคมีอาหาร 

วิชาเลือกเสร ี(6 หน่วยกิต) เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความ
สนใจ 

 

หลักสูตรมีการกําหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการที่เรียนควบคู่กับวิชาบรรยายเพ่ือช่วยสร้างทักษะการ

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
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 จากการจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาที่ระบุไว้ ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ น้ัน ได้มีการกํากับ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) การประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา เช่น การจัดให้มีการสอบกลางภาค และปลายภาค ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(B.Ed.Chem_57_5.1_5) จากน้ันฝ่ายวิชาการ ภาควิชาทําการรวบรวมผลการเรียนเพ่ือทําการสรุปผลการ
เรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษานําเสนอในการประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาตัดสินผลการเรียน 
ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น และนําผลการประชุมไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
(B.Ed.Chem_57_5.1_6) มีการสรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7) และวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ 

1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมิน
รายวิชาต่างๆผ่านระบบ supreme เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป
(B.Ed.Chem_57_5.1_7) 

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีศึกษา) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอน
วิชาเลือกในหัวข้อที่ทันสมัย  

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชา
เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทํา มคอ. 3 
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 

7. อาจารย์ประจําหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อรายวิชา
และจัดทํามคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้มีการรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปี

การศึกษา 2557 (B.Ed.Chem_57_5.1_7) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงปีต่อไป และได้มีการปรับปรุง
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หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีการเปิดสอนรายวิชาเลือกในหัวข้อที่ทันสมัย

เพ่ิมเติมได้แก่ รายวิชา CH414 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ซึ่งมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเคมีอนินทรีย์ที่มีบทบาท

ในอุตสาหกรรม การแพทย์ และเกษตรกรรม (B.Ed.Chem_57_5.1_8) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Chem_57_5.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_57_5.1_2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรา่ง/พัฒนาหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.1_3 แผนการเรียน และมาตรฐานผลการเรียนรู้ curriculum mapping  
B.Ed.Chem_57_5.1_4 ข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการจัดทําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.1_5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

ประจําปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.1_6 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 1/2558 และ 4/2558 วาระเร่ืองการ

ตัดสินผลการเรียน 
B.Ed.Chem_57_5.1_7 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.1_8 มคอ.3 รายวิชา CH414 
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ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร/การปรับปรุงหลักสูตร 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อครบรอบ
ปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดใช้หลักสูตร 

ภาควิชาเคม ี
คณะศึกษาศาสตร ์
 
 
คณะกรรมการ
ปรับปรงุหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
มหาวิทยาลัย 
 
อาจารย์ประจาํ
หลักสูตร 
 
 

หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการรา่ง/
พัฒนาหลกัสตูร 
 
ร่างหลักสูตร
ปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
หนังสือเห็นชอบ/
อนุมัต/ิรับทราบ
หลักสูตรปรับปรุง 
 
ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน  
 

ประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบ 
- ความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

เสนอและดําเนินการตามขั้นตอนมหาวิทยาลัย 
เห็นชอบ/อนุมัติ/รับทราบหลักสูตรปรับปรุง 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) 
- มาตรฐานวิชาชีพครู   

เสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง 

พิจารณาวิเคราะห์หลักสูตรเดิม/ยกร่างหลักสูตรปรับปรุง 

วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. 2) และบริหารตามเกณฑ์ 
สกอ.  

วิเคราะห์ 
- โครงสร้าง แผนการศึกษา มาตรฐานผล
การเรียนรู้  สาระรายวิชา  คําอธิบาย
รายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้  

แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตร 

นําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุง 

เห็นชอบ/อนุมัติ/รับทราบ 
- คณะกรรมการประจําคณะ 
- คณะกรรมการป.ตรี 
- สภาวิชาการ 
- สภามหาวิทยาลัย 
- สกอ. 
- คุรุสภา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มคีุณภาพน้อย 

ผลการดําเนนิงาน 

- การกําหนดผู้สอน 

1. หลักสูตรร่วมกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
แต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

 1.1 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน และกรรมการวิชาการของภาควิชา 
(B.Ed.Chem_57_5.2_1) 

 1.2 คณะกรรมการบริหารและดําเนินการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือทําหน้าที่ออกแบบระบบและกระบวนการ ประสานงาน ประเมินและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รายวิชา  ศษ  591 และ  592 การปฏิบั ติการสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  1  และ  2 
(B.Ed.Chem_57_5.2_2)  

2. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทําร่างรายการวิชาตามแผนการ
ศึกษาของนิสิตและนําผลการประเมิน ปค.003/ปค.004 ปีที่ผ่านมาประกอบการกําหนดอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย
(เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีศึกษา)   

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณากําหนดผู้สอนตามคุณวุฒิ
ความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (B.Ed.Chem_57_5.2_3) 

4.  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์นิเทศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
อาจารย์นิเทศก์ทางการศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน เพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลให้คําปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติการสอนรายวิชา ศษ 591 และ 592 การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2  (B.Ed.Chem_57_5.2_4) 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือนําเข้าประชุม
ภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง 
(B.Ed.Chem_57_5.2_5) นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญมาเป็น
อาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
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6. ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของ
การเรียนการสอน และมีการจัดทําคู่มือรายวิชา ศษ 591 และ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 (B.Ed.Chem_57_5.2_6) สําหรับอาจารย์และนิสิต 

7. หลังปิดภาคการศึกษา 2557 ภาควิชารวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
(ปค.003/ปค.004) ปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Chem_57_5.2_7) และรายงานในท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือ
พิจารณาร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป  

 
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนที่ปรากฏใน

หลักสูตร มีการกําหนดผู้สอนโดยมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อยเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอที่
ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาโดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (B.Ed.Chem_57_5.2_5) หลัง
ปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนเอง (B.Ed.Chem_57_5.2_7) 

 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)การจัดการ

เรียนการสอน 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําไปเป็นข้อมูลสําหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3
และ มคอ.4 พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 30 วัน (B.Ed.Chem_57_5.2_8) 

3.  หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควิชาเคมี กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 

4.  อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 

5.  หลังจากหมดกําหนดเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือ
ดําเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาน้ันเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการกํากับติดตาม มคอ.
5/มคอ.6   

6.  กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) อาจารย์ประจําหลักสูตร
รวบรวมผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป 
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 ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการจัดทําและส่ง มคอ.3/มคอ.4  ตาม
ระบบและขั้นตอน โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาในหลักสูตรที่มี มคอ.3/มคอ.4 จํานวน 37 
รายวิชาและภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 รายวิชา (B.Ed.Chem_57_5.2_9) หลักสูตรได้มีการกํากับ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี
(KPI) ข้อ 3 ของ มคอ.2 และอาจารย์ประจําหลักสูตรติดตามการนํามคอ.3/มคอ.4 ของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนขึ้นเวปไซด์ของคณะวิทยาศาตร์ (B.Ed.Chem_57_5.2_10) 
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ระบบการกําหนดผู้สอนและการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
30 วัน 
 
หลังปิด
ภาคเรียน 

ภาคเคมี/ คณะ
วิทยาศาสตร์/คณะ
ศึกษาศาสตร์/
มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตร/ 
ฝ่ายจัดตารางสอน /ผู้
ประสานงานสาขาวิชา
ภาคเคมี 
 
 
ฝ่ายจัดตารางสอน 
ภาคเคมี 
 
ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร 
 
 
 
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ร่างรายวิชาตาม
แผนการศึกษา 
ร่างรายวิชา 
และผู้สอน 
 
 
รายงานการประชุม
ภาควิชา 
 
มคอ.3/มคอ.4  
 
 
 
สรุปการประเมิน ปค.
003/ปค.004 

กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 
ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล (D) 

สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน 
 (ปค.003/ปค.004) และรายงานในการประเมินหลักสูตร (C) 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
กําหนดผู้สอน/รายวิชาให้ทันสมัย 

ในปีการศึกษาต่อไป (A) 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร/คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนร่างรายวิชาที่เปิด
สอนตามแผนการศึกษาของนิสิต (P) ประชุมและประสานงานกับ

ผ้ประสานงานกล่มสาขาวิชาย่อย (D) 

ประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อยเพื่อพิจารณากําหนด
ผู้สอนตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (D) 

เสนอร่างภาระงานการเรียนการสอนต่อที่ประชุมภาควิชา (D) 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีสนับสนุนผู้สอนในแต่ลรายวิชาจัดการ

เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังน้ี 

1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ โดยภาควิชาเคมี
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ให้นิสิตในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืน ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว เรื่องความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของโลหะหนัก ในฐาน "โลหะ
หนัก มหันตภัยใกล้ตัว" เป็นการบูรณาการเน้ือหาในรายวิชาเคมีทั่วไป คม 101 และ คม 479 เรื่องธาตุที่
เป็นโลหะหนักมีพิษ มลพิษในน้ําเช่น ตะก่ัวปรอท และแคดเมียม  และในรายวิชาปฏิบัติการคม 191 เรื่อง
การวิเคราะห์ไอออนบวกการหาวิเคราะห์โลหะหนักด้วยรีเอเจนต์ทําให้เกิดสี และหาปริมาณปรอทด้วยชุด
ทดสอบแบบกระดาษ (B.Ed.Chem_57_5.2_11) 

2) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยในรายวิชา CH 295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ นิสิตได้เรียนรู้วิธีการสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้าง
และสมบัติทางภายภาพของพิมเสนนํ้าซึ่งเป็นนํ้ามันหอมระเหยที่ ใ ช้กันแพร่หลายในสังคมไทย 
(B.Ed.Chem_57_5.2_12) 

3) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
3.1) ในรายวิชา วทศ 412 สัมมนา จะมีการนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยจาก

งานวิจัยต่างๆ ในเร่ืองที่นิสิตสนใจจากการสืบค้นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากฐานข้อมูลงานวิจัยมานําเสนอ
แบบบรรยาย  ซึ่งนิสิตได้นํากระบวนการวิจัยที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยในรายวิชา 
วทศ 423 และ วทศ 424 โครงวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 อย่างมีระบบและขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเร่ิมจาก
ศึกษาปัญหา การสืบค้นวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยที่นิสิตสนใจ นําเสนอโครงร่างงานวิจัย ทําการ
ทดลองเบ้ืองต้นเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ ทําการทดลอง แก้ปัญหา 
วิเคราะห์และประมวลผล อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย แล้วมีการนําเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ใน
โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.Chem_57_5.2_13) 

3.2) ในรายวิชา CH191 นิสิตนําเรื่องการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของไอออนบวก ไปบูรณา
การกับงานวิจัย ในรายวิชาวทศ 423 และ วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 โดยพัฒนาบท
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์แคทไอออนหมู่ 4 จากวัสดุในชีวิตประจําวัน เช่น เกลือแกง
แทน Na+ เปลือกไข่แทน Ca2+ และปุ๋ยแทน K+ โดยนิสิตคํานึงถึงการแก้ปัญหาความปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัว หาได้ง่ายและไม่เป็นพิษ (B.Ed.Chem_57_5.2_14) 
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4) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนิสิต
นําความรู้จากรายวิชาเลือกคม 474 โพลิเมอร์ มาบูรณาการกับงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เตรียมยางพาราอิพอกซิไดซ์เพ่ือผสมกับอะคริลิกในการผลิตสีทาภายใน เน่ืองจากนิสิตเป็นคนภาคใต้จึงมี
แนวคิดเพ่ิมมูลค่านํ้ายางพาราที่มีสมบัติเป็น binder ที่ดีและเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มีราคาตกตํ่าใน
ขณะนี้ (B.Ed.Chem_57_5.2_15) 

 
ในปีการศึกษา 2557 จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการได้มี

กระบวนการประเมินผู้สอนโดยให้นิสิตทําแบบประเมิน ปค.003/004 เพ่ือนําผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงในปีถัดไป (B.Sc.Chem_57_5.2_7) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_5.2_1 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและฝ่ายวิชาการ  
B.Ed.Chem_57_5.2_2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและดําเนินการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 5/2557 วาระ 1.1 

B.Ed.Chem_57_5.2_3 ร่างรายวิชาตามแผนการศึกษาและสาขาวิชาย่อยกําหนดผู้สอน 
B.Ed.Chem_57_5.2_4 แต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_57_5.2_5 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่4/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.2_6 คู่มือรายวิชา ศษ 591 และ 592 
B.Ed.Chem_57_5.2_7 สรุปการประเมิน ปค.003/ปค.004 
B.Ed.Chem_57_5.2_8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
B.Ed.Chem_57_5.2_9 มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.2_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่1/2557วาระ 1.3 

รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557วาระ 1.2 
B.Ed.Chem_57_5.2_11 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ณ โรงเรียน

วัฒนานคร จ.สระแก้ว เรื่อง ความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของโลหะ
หนัก ในฐาน "โลหะหนัก มหันตภัยใกล้ตัว" 
มคอ.5 รายวิชา คม 101,คม 191 และ คม 479 

B.Ed.Chem_57_5.2_12 มคอ.5 รายวิชา คม 295 
B.Ed.Chem_57_5.2_13 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

มคอ.5 รายวิชา วทศ 423 และ วทศ 424  
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B.Ed.Chem_57_5.2_14 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.5 รายวิชา คม 191 

B.Ed.Chem_57_5.2_15 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.5 รายวิชา คม 474 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ

รายวิชาใน มคอ.2 
3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน 

มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณข้อสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
7. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

รายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน (B.Ed.Chem_57_5.3_1) 

8. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในมคอ. 7 เพ่ือนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 

 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ตระหนักถึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้ผู้สอนพิจารณากําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา และมีการกําหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามความ
เหมาะสมของแต่ละรายวิชา เช่น การใช้ข้อสอบประมวลผลการเรียนรู้ (คม 100) การใช้แบบประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตจากระดับคะแนนความพึงพอใจคะแนนเต็ม 5 เพ่ือตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในระบบ e-survey และการประเมินตนเองโดยนิสิตเพ่ือหาความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้หลังเรียนกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Index of item-objective 
congruence, IOC) จํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ 23 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 34.33 จากรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 67 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 พบว่า นิสิตมีผลการเรียนรู้หลักสอดคล้องกับ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ.2 (B.Ed.Chem_57_5.3_2) และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของภาควิชาเคมีเพ่ือหาแนวทางในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่เหมาะสมต่อไป (B.Ed.Chem_57_5.3_3) 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การ

สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาติดตามรวบรวมผลการเรียนเพ่ือนําเสนอในการ

ประชุมภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษาโดยให้ผู้สอนช้ีแจง

การตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E จํานวนมาก 
6. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนําเข้า

ที่ประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Supreme2004 และ
ลงนามผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป 

7. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนในมคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
8. หลักสูตรนําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ.7 
  
ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ผู้สอนมีการพิจารณา curriculum mapping เพ่ือกําหนดวิธีการ

ที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาและแจ้งให้นิสิตทราบ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยการประเมินตนเองของนิสิตใน
รายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ ป รึ กษา ไ ด้ ร่ วม กัน พิจารณาการ ตัดสิ นผลการ เรี ยนของ นิสิ ต ในการประ ชุมภาค วิชา เคมี
(B.Ed.Chem_57_5.3_4) แล้วนําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณา
(B.Ed.Chem_57_5.3_5) ก่อนส่งเกรดผ่านระบบ Supreme2004 ซึ่งรวดเร็วและสะดวก นิสิตสามารถ
เข้าสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ทันที เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาตาม 
AEC ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีประชุมพิจารณาผลการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 4 ที่ต้อง
ไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามปฏิทินการศึกษาของสพฐ. (B.Ed.Chem_57_5.3_6) 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมาตรฐานวิชาชีพครูที่กําหนดให้นิสิตต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืน
ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
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1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5/มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา(B.Ed.Chem_57_5.3_7) 

2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ 
กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.  

5. นําผลการประเมินหลักสูตรเสนอที่ประชุมภาควิชาเคมีพิจารณาเพ่ือนําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานต่อไป 

 
 ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชามีการจัดทําและส่ง มคอ. 5 ตามระบบและขั้นตอน โดยในภาค

เรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ทํา มคอ.5/มคอ.6 จํานวน 37 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 
จํานวน 30 รายวิชา (B.Ed.Chem_57_5.2_8) หลักสูตรได้มีการกํากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี (KPI) ข้อ 4 ของ มคอ.2 และ
อาจารย์ประจําหลักสูตรติดตามการนําไฟล์มคอ.5/มคอ.6ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนขึ้นเวปไซด์ของคณะ
วิทยาศาตร์ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_5.3_1 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2558 วาระ 4.3 
B.Ed.Chem_57_5.3_2 สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ 
B.Ed.Chem_57_5.3_3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่1/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_5 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่8/2557 วาระ 1.3 และ 5.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่1/2558 วาระพิเศษ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
B.Ed.Chem_57_5.3_8 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 วาระ1.4 

รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2558 วาระ1.2 
เวปไซด์แสดง มคอ.3-6 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4    ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร  

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 5 
ค ร้ั ง  โ ดยก า รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรมากกว่า
ร้อยละ 80 () 

B.Ed.Chem_57_5.4_1 
รายงานการประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 5 คร้ัง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรได้จัดทํามคอ. 2 ของ
หลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบ
ห ลั ก สู ต ร จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือ
วันท่ี 12 เม.ย. 57 และได้เปิดสอน
ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
2556 () 

B.Ed.Chem_57_5.4_2  
มคอ. 2  

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

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้
จัดทํา มคอ .3 ครบทุกรายวิชา 
() 

B.Ed.Chem_57_5.4_3  
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3/
มคอ.4  
ทุกรายวิชา (67 รายวิชา) 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา  2557หลักสูตรได้
จัดทํา มคอ .5 ครบทุกรายวิชา 
() 

B.Ed.Chem_57_5.4_4 
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5/
มคอ.6 
ทุกรายวิชา (67 รายวิชา) 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้
จัดทํา มคอ.7 () 

B.Ed.Chem_57_5.4_5   
มคอ. 7 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้มี
ก า รทวนสอบผล สัมฤทธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เ รี ยน รู้ ท่ี กํ า หนด ใ น  มคอ .  3 
จํ านวน  23 รายวิชา  จาก  67 
รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 34.33 
() 

B.Ed.Chem_57_5.4_6 
สรุปแบบประเมินเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
 
 
 
 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลั กสู ต รประ ชุมส รุปผลกา ร
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2556 
เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยให้ทุกรายวิชาระบุการ
ปรับปรุงในมคอ. 3 ของรายวิชาท่ี
เปิดในปีการศึกษา 2557 () 

B.Ed.Chem_57_5.4_7 
รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา  2557 ภาควิชามี
อาจารย์ใหม่ 2 คน คือ อาจารย์ฐิติ
รัตน์ แม้นทิม และ อาจารย์ณัฐพล 
อภิรติกุล โดยได้รับคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอนจาก
อ า จ า ร ย์ พ่ี เ ลี้ ย ง ใ น ส า ข า เ ค มี
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ เ ค มี อิ น ท รี ย์ 
นอกจากนี้อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้น
ทิม  ไ ด้ เ ข้ า ร่วมการปฐมนิ เทศ
บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัย () 

B.Ed.Chem_57_5.4_8 
สัญญาจ้างและเอกสารการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ 
อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิมและ  
อ.ณัฐพล อภิรติกุล 

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจํา
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ () 

B.Ed.Chem_57_5.4_9 
รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์
ประจํา 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ปีการศึกษา 2557 มีบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 () 

B.Ed.Chem_57_5.4_10 
รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 76 
 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

- นิสิตท่ีใช้หลักสูตรนี้อยู่ในชั้นปีท่ี 2 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- นิสิตท่ีใช้หลักสูตรนี้อยู่ในชั้นปีท่ี 2 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง 2556มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการดําเนนิงาน ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มคีุณภาพ ปานกลาง 
ผลการดําเนนิงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ภาควิชามีการดําเนินการเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามระบบและกลไกดังน้ี 

1 .  สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ งพอ ใ จ ขอ ง นิ สิ ต แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ต่ อ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้  
(B.Ed.Chem_57_6.1_1) 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (B.Ed.Chem_57_6.1_2) 

3.  อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและ
พัฒนา ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 

4.  ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือกําหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (B.Ed.Chem_57_6.1_3) 

5.  ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างคําของบประมาณประจําปี ส่งไปยัง
คณะวิทยาศาสตร์ สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการจัดลําดับความจําเป็นในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ (B.Ed.Chem_57_6.1_4, B.Ed.Chem_57_6.1_5) 

6.  ภาควิชาดําเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
(B.Ed.Chem_57_6.1_6) 

7.  มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่
สามารถดําเนินการได้ในประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการ
ดําเนินการ  
 

  ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ  2558สําหรับการจัดซื้ อครุ ภัณฑ์จํ านวน  14รายการ  เ ป็นเ งิน  919 ,220 บาท 
(B.Ed.Chem_57_6.1_4) และเสนอขอต้ังงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ
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โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปีงบประมาณ 2558 (B.Ed.Chem_57_6.1_5) สําหรับการ
จัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน 5รายการ เป็นเงิน 276,041 บาท  สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรในการกํากับของภาควิชาเคมีและดําเนินการจัดซื้อและรับมอบไป
แล้วทุกรายการ (B.Ed.Chem_57_6.1_6) นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ปค.004) มีผลการประเมินทุกรายวิชาเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน และมีการ
สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากับ 3.85 จากคะแนน
เต็ม 5 (B.Ed.Chem_57_6.1_1) 

 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุสงค์ ภาควิชามีการสํารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและสํารวจ
สภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน  

 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15จํานวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเคร่ือง LCD 
และคอมพิวเตอร์ประจําห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตสําหรับการเรียนการสอน ส่วน
ห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องวิจัย  นิสิตแต่ละกลุ่มจะมีตู้ปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน นอกจากน้ี
ในห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถ
ทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชาสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi และระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สําคัญด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืนๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร 
ตํารา และฐานข้อมูลที่จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี (B.Ed.Chem_57_6.1_7) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
1.  ภาควิชากําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการดําเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
2.  ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณา

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุง
และพัฒนา (B.Ed.Chem_57_6.1_3) 
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จากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2557 พบว่าผลการประเมิน
จากนิสิต ได้ระดับคะแนน 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ดังต่อไปน้ี (B.Ed.Chem_57_6.1_1) 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ ผลการดําเนนิการ 
- ปัญหาการใช้สือ่การสอนด้วยคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์ ขัดข้องหรือชํารุด 
- อยากให้มีอินเทอร์เน็ตบริการที่ตึก15 ช้ัน 7 
เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แก้ไข
เรื่องปลั๊กไฟต่างๆ ที่ไมส่ามารถใช้งานได้ ส่วนตัว
ในการเรียน เก้าอ้ีไม่เอ้ืออํานวยกับคนถนัดมือซ้าย 

ภาควิชาเคมีได้จัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ /เ ค รื่ อ งมื อ  เ ช่น  คอม พิว เตอร์ และ
โปรเจคเตอร์  ที่จําเป็นในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่สภาพ
พร้อมใช้งาน 

- อุปกรณ์ในห้องทดลองไม่เพียงพอ ชํารุด 
- ห้องเรียนแลปควรพัฒนาอย่างย่ิง 

ภาค วิชา เคมี ไ ด้จั ด ต้ั งงบประมาณเ พ่ือจัดซื้ อ
อุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น UV และ GC เพียงพอต่อ
ก า ร เ รี ย นก า ร สอน  และ ไ ด้ จั ดทํ า คํ า ข อ ต้ั ง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องที่จําเป็นสําหรับการ
สอน  เช่นเคร่ือง HPLC และ AAS 

- เครื่องปรับอากาศชํารุดเล็กน้อย ในบางห้อง ภาควิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

 
ภาควิชาได้มีการติดตามผลการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินการ
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน เช่น HPLC เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองโปรเจคเตอร์ เป็นต้น (B.Ed.Chem_57_6.1_4, B.Ed.Chem_57_6.1_5) 

นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์ได้นําผลการประเมินจากนิสิต เรื่องการมีจุด Wi-Fi ใน
บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ มาปรับปรุงตามผลการประเมินโดยทําการติดต้ัง Wi-Fi ใหม่จํานวน 
24 จุด ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_6.1_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_57_6.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.4 
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B.Ed.Chem_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่3/2558 วาระเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/การพิจารณาคําขอต้ังงบประมาณ 

B.Ed.Chem_57_6.1_4 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_57_6.1_5 คําขอต้ังงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_57_6.1_6 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตามคําขอต้ังงบประมาณ 
B.Ed.Chem_57_6.1_7 แบบสํารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ ของสํานักหอสมุด 
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ระบบการดําเนินงานเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย/
ภาควิชา
กําหนด 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร/ภาควิชา 
 
 
 
 
 
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร/ภาควิชา 
 
 
 
 
 
ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
/ภาควิชา 
 
 
ภาควิชา 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
 
 
 
 
รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําหลักสูตร/รายงานการ
ประชุมภาควิชา  
 
 
 
 
คําขอตั้งงบประมาณประจําป ี
 
 
 
รายงานการประชุมการติดตาม
งบประมาณ 

สํารวจครุภัณฑ์ 
สภาพครุภัณฑ์ 

ฝ่ายแผนและพัฒนา ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

ประจําปีเสนอต่อที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบ supreme 

เสนอฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมภาค เพื่อกําหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้/เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

นิสิตและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจและความต้องการ

สนับสนุนการเรียนรู้   

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณาสรุปความ
ต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1  ผ่าน   
องค์ประกอบที ่2 4.46 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่3 2.00 น้อย 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่4 3.33 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่5 3.00 ปานกลาง 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.07 ดี 13 ตัวบ่งชี ้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.46 

2.1,2.2 
4.46 ดีมาก 

3 3 
2.00 

3.1,3.2,3.3 
- - 

2.00 น้อย 

4 3 
3.33 

4.1,4.2,4.3 
- - 

3.33 ดี 

5 4 
2.00 
5.1 

3.33 
5.2,5.3,5.4 

- 
3.00 ปานกลาง 

6 1 - 
3.00 
6.1 

- 
3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 39.92 ดี 

ผลการประเมิน 2.57 3.25 4.46 3.07 ดี 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมและจุดอ่อนและแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
จุดแข็ง  โดยแยกตามองค์ประกอบคุณภาพดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. นิสิตที่จบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

เคมีมีคุณภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก (4.40 คะแนน) 
และมีภาวะการได้งานทําสูง (ร้อยละ 90.32) 
โดยมีศักยภาพในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูผู้ช่วยในลําดับต้นๆของ
ประเทศ 

1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างผลงานที่มีคุณภาพสามารถนําเสนอใน
ระดับชาติได้ และเป็นที่ต้องการของสังคม 

 

 
องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เน่ืองจากเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะ

วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ทําใหนิ้สิต
ได้รับการส่งเสริมให้ทํากิจกรรม/โครงการทีเ่น้น
ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทัง้ทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมกีารประชุมพิจารณา
การจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมนิสิตให้มีทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 

2. มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝา่ย
พัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาเคมีกับนิสิตของ
ภาควิชา เพ่ือหาแนวทางจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนิสิตสูงสุด 

2. มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนิสติทุกช้ัน
ปีในสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่เหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ Social 
Network มากขึ้น เพ่ือให้ติดต่อสื่อสารกับนิสิต
ได้ใกล้ชิดและสม่ําเสมอ 

จุดอ่อน แนวทางพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. อัตราการคงอยู่ของนิสิตลดลง 1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนเคมีโดยให้ศิษย์เก่าที่

ประสบความสําเร็จในอาชีพมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และสนับสนุนทุนการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการตีพิมพ์ เผยแพร่

งานวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารระดับนานาชาติ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการตีพิมพ์ 

เผยแพร่งานวิจัยให้มากขึ้น  

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็น

หลักสูตรทีม่ีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่
สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์รว่มผลิตบัณฑิต 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอนจะทําให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

2. นิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     

ได้รับการฝึกประสบการณ์อย่างมีระบบและ

เข้มข้น 

- โดยมีการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีการนิเทศจาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ทาง
การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ
อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  
- นิสิตมีประสบการณ์การฝึกปฎิบัติการสอน 2 
โรงเรียน ภายใน 1 ปีการศึกษา จากโรงเรียนที่
ได้การรับรองตามมาตราฐาน  
- นิสิตทําวิจัยในช้ันเรียนทั้ง 2 ภาคการเรียน 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์นิเทศก์ติดตามการฝึก
ประสบการณ์การสอนของนิสิตอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมให้คําแนะนําเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนและมีการติดตามแก้ไข
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1. ควรประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขทุกๆ ปี 

จุดอ่อน แนวทางพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 15 มีสภาพ

เก่า ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ควรปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
อาคาร 15 
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Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 33 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 7 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 30.80 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 21.21 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 28 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 32 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 90.32 ร้อยละ   

8 
ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเต็ม 5 

4.52 คะแนน 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 ร้อยละ   

49 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 
คะแนน 

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60.00 ร้อยละ   

52 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 
คะแนน 

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 
ชิ้น 

  

54 
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 
ชิ้น 

  

55 
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 
ชิ้น 
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

56 
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 
ชิ้น 

  

57 
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 
ชิ้น 

  

58 
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 
ชิ้น 

  

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ชิ้น   

59 
จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 
ชิ้น 

  

60 
จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 
ชิ้น 

  

62 
จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

 
ชิ้น 

  

63 
จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

 
ชิ้น 

  

64 
จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 
ชิ้น 

  

65 
จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 
ชิ้น 

  

66 
จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

7 
ชิ้น 

  

67 
จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 
ชิ้น 

  

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   

69 
จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

 
ชิ้น 

  

70 
จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

 
ชิ้น 

  

71 
จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

 
ชิ้น 

  

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ชิ้น   

74 
จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 
ชิ้น 

  

75 
จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 
ชิ้น 

  

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 8.20 น้ําหนัก   

 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ชิ้น 

  

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   

80 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 
ชิ้น 

  

81 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 
ชิ้น 

  

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 8.20 น้ําหนัก   
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องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_57_1.1_1 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) 

B.Ed.Chem_57_1.1_2 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_57_1.1_3 หนังสือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
B.Ed.Chem_57_1.1_4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

B.Ed.Chem_57_2.1_2 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปีประจําปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.1_1 แผนการรับของหลักสูตรตาม มคอ.2 
B.Ed.Chem_57_3.1_2 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง

แบบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557 
รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที่ 2/2556 วาระ 4.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง
แบบที่ 2)  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะ
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วิทยาศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง

แบบที่ 3)  โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศประจําปีการศึกษา 
2557 

B.Ed.Chem_57_3.1_5 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (ระบบ 
Admissions) ประจําปีการศึกษา 2557 
รายงานการประชุมภาควิชาเคมคีรั้งที ่1/2557 วาระ 5.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_6 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสมัภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_3.1_7 จํานวนนิสิตในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_3.1_8  แผ่นพับประชาสัมพันธ์และวีดีทัศน์ 

B.Ed.Chem_57_3.1_9  รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที ่2/2557 วาระ 4.1 

B.Ed.Chem_57_3.1_10  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

B.Ed.Chem_57_3.1_11  โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหมแ่ละโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสิต มศว 

B.Ed.Chem_57_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมข่องคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_57_3.1_13 โครงการพบนิสิตใหม ่ภาควิชาเคมี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.2_1 ระบบ supreme2004  ข้อมูลของนิสิต 
B.Ed.Chem_57_3.2_2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี 
B.Ed.Chem_57_3.2_3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
B.Ed.Chem_57_3.2_4 โครงการพบนิสิตใหม่ภาคเคมี 
B.Ed.Chem_57_3.2_5 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.2_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่1/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_3.2_7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.2_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.1  
B.Ed.Chem_57_3.2_9 สรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที ่1 

เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
B.Ed.Chem_57_3.2_10 สรุปโครงการไหว้ครูและรายช่ือนิสิตได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.2_11 กิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
B.Ed.Chem_57_3.2_12 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_57_3.2_13 แผนโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ประจําปีงบประมาณ 2557-2558 
B.Ed.Chem_57_3.2_14 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่6/2557 วาระ 4.8 
B.Ed.Chem_57_3.2_15 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูก

ศ.บ. 
B.Ed.Chem_57_3.2_16 โครงการปฐมนิเทศปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูและ

โครงการสัมมนาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 และ 2 

B.Ed.Chem_57_3.2_17 มคอ. 3 รายวิชา วทศ 423 และวทศ 424 
B.Ed.Chem_57_3.2_18  โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 
B.Ed.Chem_57_3.2_19 โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธนบุรี 
B.Ed.Chem_57_3.2_20 มคอ. 3 รายวิชา วทศ 412 
B.Ed.Chem_57_3.2_21 รายวิชาที่ใช้ระบบ A tutor 
B.Ed.Chem_57_3.2_22 สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและมคอ. 5 รายวิชา วทศ 412 
B.Ed.Chem_57_3.2_23 มคอ. 5 รายวิชา คม 100 
B.Ed.Chem_57_3.2_24 มคอ. 3 รายวิชา ศษ 381 และ ศษ 480 
B.Ed.Chem_57_3.2_25 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 391 และ ศษ 491 
B.Ed.Chem_57_3.2_26 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 
B.Ed.Chem_57_3.2_27 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพครู 
B.Ed.Chem_57_3.2_28 ดร.เขมวดี พงศานนท์ บรรยายเร่ือง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
B.Ed.Chem_57_3.2_29 ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ํา ที่ปรึกษา สสวท บรรยายเร่ือง การจัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน บรรยาย
เรื่อง ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ 

B.Ed.Chem_57_3.2_30 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่6/2557 วาระ 1.9 
ทุนโครงการสานฝัน ปันนํ้าใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคม ี
B.Ed.Chem_57_3.3_2 รายงานจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_57_3.3_3 แบบสํารวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_3.3_4 ผลการประเมนิ ปค.003 และ ปค. 004 
B.Ed.Chem_57_3.3_5 สรุปแบบรับขอ้ร้องเรียนของนิสิต 
B.Ed.Chem_57_3.3_6 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
B.Ed.Chem_57_3.3_7 รายงานการประชุมหลกัสูตรครัง้ที ่2/2558 วาระ 4.2 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.1_1 สมอ. 08 
B.Ed.Chem_57_4.1_2 แผนอัตรากําลงั 
B.Ed.Chem_57_4.1_3 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสัมภาษณ์ ดร.ณัฐพล และดร.ฐิติรัตน์ 
B.Ed.Chem_57_4.1_4 สัญญาจ้างและเอกสารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของ อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิมและ 

อ.ณัฐพล อภิรติกุล 
B.Ed.Chem_57_4.1_5 แต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_6 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่8/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_7 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่4/2557 วาระ 1.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_8 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่6/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_4.1_9 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตร วาระ 4.5 
B.Ed.Chem_57_4.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่4/2557 วาระ 4.1 

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.1 และ 4.2 
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่6/2557 วาระ 4.9 และ 4.10 

B.Ed.Chem_57_4.1_12 แบบสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
B.Ed.Chem_57_4.1_13 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสตูร

อย่างต่อเน่ือง 
B.Ed.Chem_57_4.1_14 สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสารเคมีและของเสียใน
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ห้องปฏิบัติการ 
B.Ed.Chem_57_4.1_15 เอกสารการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.1_16 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่2/2558 วาระ 1.1, 1.3, 1.4 

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่3/2558 วาระ 1.1 
รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่8/2557วาระ 1.1 
เวปไซด์แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.2.1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.2.2 รายช่ือตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.2.3_1 Pingaew R, Saekee A, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, 

Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, biological evaluation and 
molecular docking of novel chalcone-coumarin hybrids as anticancer 
and antimalarial agents. Eur J Med Chem. 2014,  85, 65-76. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_2 Pingaew R, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, 
Prachayasittikul V. Design, synthesis and molecular docking studies of 
novel N-benzenesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles 
with potential anticancer activity. Eur J Med Chem. 2014, 81, 192-203. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_3 Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Nantasenamat C,  
Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, anticancer 
activity and QSAR study of 1,4-naphthoquinone derivatives. Eur J Med 
Chem. 2014, 84, 247–263. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_4 Prachayasittikul V, Pingaew R, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, 
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Investigation on aromatase inhibitory 
activity of metal complexes of 8-hydroxyquinoline and uracil 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 97 
 

derivatives. Drug Des Devel Ther. 2014, 8, 1089-96. 
B.Ed.Chem_57_4.2.3_5 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. 

Synthesis and cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3-triazol-1-
yl)-N-phenethylbenzenesulfonamides. Medicinal Chemistry Research, 
2014, 23, 1768-1780. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_6 Donpudsa S,  Visetnan S,  Supungul P,  Tang S,  Tassanakajon A,   
Rimphanitchayakit V. Type I and type II crustins from Penaeus 
monodon, genetic variation and antimicrobial activity of the most 
abundant crustinPm4. Developmental and Comparative Immunology, 
2014, 47, 95-103. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_7 Visetnan S, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, 
Rimphanitchayakit V.Domain 2 of a Kazal serine proteinase inhibitor 
SPIPm2 from Penaeus monodon possesses antiviral activity against 
WSSV.Fish Shellfish Immunol. 2014, 41, 526-30. 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_8 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม,ภาณุพงศ ์มหาลาภบุตร ,เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์,สุเชาวน์ ดอน
พุดซา, สินีนาถ ศักด์ิสูง และสุภัสสรา สิมมา, ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือก
มะม่วงสายพันธ์ุบางขุนศรี เขียวมรกต และขาวนิยม, Proceeding มศว วิจัย คร้ังท่ี 8 
26-27 พฤศจิกายน 2557 มศว 

B.Ed.Chem_57_4.2.3_9 รัชนก ปิ่นแก้ว, ไอโซควิโนลีน: ปฏิกิริยา การสังเคราะห์และฤทธ์ิทางชีวภาพ, หนังสือ 
หจก. หยิน หยาง การพิมพ์ นนทบุรี 2556, 110 หน้า 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_4.3_2 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_5.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_57_5.1_2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรา่ง/พัฒนาหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.1_3 แผนการเรียน และมาตรฐานผลการเรียนรู ้curriculum mapping  
B.Ed.Chem_57_5.1_4 ข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการจัดทําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.1_5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 98 
 

ประจําปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.1_6 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 1/2558 และ 4/2558 วาระเร่ืองการ

ตัดสินผลการเรียน 
B.Ed.Chem_57_5.1_7 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.1_8 มคอ.3 รายวิชา CH414 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_5.2_1 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและฝ่ายวิชาการ  
B.Ed.Chem_57_5.2_2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและดําเนินการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 5/2557 วาระ 1.1 

B.Ed.Chem_57_5.2_3 ร่างรายวิชาตามแผนการศึกษาและสาขาวิชาย่อยกําหนดผู้สอน 
B.Ed.Chem_57_5.2_4 แต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_57_5.2_5 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที ่4/2557 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.2_6 คู่มือรายวิชา ศษ 591 และ 592 
B.Ed.Chem_57_5.2_7 สรุปการประเมิน ปค.003/ปค.004 
B.Ed.Chem_57_5.2_8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
B.Ed.Chem_57_5.2_9 มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Chem_57_5.2_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่1/2557วาระ 1.3 

รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557วาระ 1.2 
B.Ed.Chem_57_5.2_11 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ณ โรงเรียน

วัฒนานคร จ.สระแก้ว เรื่อง ความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของโลหะ
หนัก ในฐาน "โลหะหนัก มหันตภัยใกล้ตัว" 
มคอ.5 รายวิชา คม 101,คม 191 และ คม 479 

B.Ed.Chem_57_5.2_12 มคอ.5 รายวิชา คม 295 
B.Ed.Chem_57_5.2_13 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

มคอ.5 รายวิชา วทศ 423 และ วทศ 424  
B.Ed.Chem_57_5.2_14 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

มคอ.5 รายวิชา คม 191 
B.Ed.Chem_57_5.2_15 โครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

มคอ.5 รายวิชา คม 474 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผูเ้รียน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_5.3_1 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2558 วาระ 4.3 
B.Ed.Chem_57_5.3_2 สรุปแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_57_5.3_3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
B.Ed.Chem_57_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่1/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_5 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่8/2557 วาระ 1.3 และ 5.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที ่1/2558 วาระพิเศษ 4.1 
B.Ed.Chem_57_5.3_7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการควบคุมภายในการจัดทํา มคอ.3-7 
B.Ed.Chem_57_5.3_8 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 วาระ1.4 

รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2558 วาระ1.2 
เวปไซด์แสดง มคอ.3-6 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4    ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เอกสารหมายเลข หลักฐานอ้างอิง 

B.Ed.Chem_57_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.บ.(เคมี) 5 ครั้ง 
B.Ed.Chem_57_5.4_2 มคอ.2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
B.Ed.Chem_57_5.4_3 มคอ.3/มคอ.4 (http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10159) 
B.Ed.Chem_57_5.4_4 มคอ.5/มคอ.6 (http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10159) 
B.Ed.Chem_57_5.4_5 มคอ.7 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
B.Ed.Chem_57_5.4_6 สรุปแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_57_5.4_7 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 

มคอ. 7  
B.Ed.Chem_57_5.4_8 สัญญาจ้างและเอกสารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของอ.ฐิติรัตน์ แม้นทิมและ 

อ.ณัฐพล อภิรติกุล 
B.Ed.Chem_57_5.4_9 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจํา 
B.Ed.Chem_57_5.4_10 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Chem_57_6.1_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_57_6.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2558 วาระ 4.4 
B.Ed.Chem_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที ่3/2558 วาระเรื่องสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้/การพิจารณาคําขอต้ังงบประมาณ 
B.Ed.Chem_57_6.1_4 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_57_6.1_5 คําขอต้ังงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_57_6.1_6 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม

คําขอต้ังงบประมาณ 
B.Ed.Chem_57_6.1_7 แบบสํารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

ของสํานักหอสมุด 
 


