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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ในวันที่ 9   เดือน กรกฎาคม 2558   จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พบว่า ใน
ภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.02  ซึ่งจัดอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มีผลการด าเนินงานระดับ“ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการ จึงประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 – 6  พบว่า  มีจ านวน 
2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

คณะกรรมการ ได้วิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า หลักสูตรมี
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 
จุดเด่น 

1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความครอบคลุมทุกกระบวนการครบวงจรของอุตสาหกรรมอัญมณี เป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนที่เปิดหลักสูตรลักษณะเดียวกัน 

2. หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมในการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

3. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การสอน การวิจัย ที่ดี ดูแลนักศึกษา
ใกล้ชิดด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีอย่างเข้มแข็ง
และประสบความส าเร็จ   

4. หลักสูตรสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ ภายใต้งบประมาณจ ากัดที่ได้รับจัดสรรจาก
สถาบันในแต่ละการศึกษา เช่น หลักสูตรสรรหาทุนวิจัยภายนอกจ านวนมาก   

จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเร่งด่วน 
1. เพ่ิมจ านวนนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาจขยายโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ใช่สาย

วิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  
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2. จัดให้มีวิชาเพ่ิมข้ึนให้แก่นิสิต ด้านพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการ / ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ/ ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และด้านวิถีชีวิตการท างาน  

3. จัดกิจกรรมศิษย์เก่าให้มากข้ึน เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า และศิษย์เก่ากับหลักสูตร/
สาขาวิชา 

 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.42 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต   
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนสิิต 

4.33 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.81 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่  5.3 การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิะดับ 
อุดม ศึกษาแห่งชาต ิ

4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.02 ดมีาก 
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บทน า 
 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
ชื่อย่อ วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of General Sciences, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25500091109354 หลกัสตูรอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  มีคุณธรรมน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถมีความรอบรู้ในพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์ และมีความ
เชี่ยวชาญ ช านาญ ในศาสตร์อัญมณี และการผลิตเครื่องประดับส าหรับการประกอบอาชีพ   

2.  สามารถใช้ศาสตร์ทางวัสดุ เทคโนโลยี การสื่อสาร และบริหารจัดการองค์ความรู้ทางอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อประยุกต์ใช้ในทุกมิติเพ่ือภาคการผลิต รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และ ผลิตสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ตาม มคอาจารย์2 คือ  มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต 

มศว. คือ “ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาละเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร    
อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์” 

 คติ  (Motto) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ “คิดเป็น ท าเป็น ดูเป็น ขายเป็น” 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวทิยาศาสตร ์

 

6 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี  

ดร.อมรมาศ  กีรติสิน ดร.อมรมาศ  กีรติสิน  
ดร.ดวงแข  บุตรกูล ดร.ดวงแข  บุตรกูล  
ดร.ถนัด  จินตโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนัด  จินตโกศล ประกาศต าแหน่ง 

ณ ส.ค. 2557  
อาจารย์บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ ดร.บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ ส าเร็จการศึกษา 

21 ธันวาคม 2555 
 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Materials Science 

and Engineering 
2 ดร.อมรมาศ  กีรติสิน * อาจารย์ Ph.D. Geophysics 
3 ดร.ดวงแข  บุตรกูล อาจารย์ Ph.D. Materials Engineering  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนัด  จินตโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Materials Science 

5 ดร.บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ * อาจารย์ Ph.D. Geology 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 
 

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

อัญมณีและเครื่องประดับ 56 คน 57 คน 44 คน 56 คน - 213 คน 
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วิธีการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดย
การวิเคราะห ์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูล
เพ่ิมเติมโดย 
2.1 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 
2.2 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้   
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ในวันที่ 9   เดือน กรกฎาคม 2558   จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พบว่า ใน
ภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.02  ซึ่งจัดอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ . 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มีผลการด าเนินงานระดับ“ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการ จึงประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 – 6  พบว่า  มีจ านวน 
2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และ องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  รายละเอียด ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอาจารย ์

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ด าเนินการครบทุกตัว ดังนี ้
      1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 
      2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
หลักสตูร (ถ้ามี) 
      3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
      4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
      5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 4.42 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

43.00 10.00 4.30 4.30 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

29.00 32.00 90.63 4.53 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต 4.33 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     4.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.81 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร        4.44  
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

5.00 5.00 100.00 5.00 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.00 5.00 40.00 3.33 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

9.80 5.00 196.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน      3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3.00 3.00  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) 52.27 
4.02          13.00 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 4.42 4.42 ดีมาก 

3 3 4.33 - - 4.00 ดี 

4 3 3.81 - - 3.81 ดี 

5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 - ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.06 3.75 4.42 4.02  

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ได้วิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า หลักสูตรมีจุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนา/ปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 

 

ภาพรวมจุดเด่น 
1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความครอบคลุมทุกกระบวนการครบวงจรของอุตสาหกรรมอัญมณี เป็น

เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนที่เปิดหลักสูตรลักษณะเดียวกัน 
2. หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับสภา

อุตสาหกรรมในการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

3. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การสอน การวิจัย  ที่ดี ดูแลนักศึกษา
ใกล้ชิดด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีอย่างเข้มแข็ง
และประสบความส าเร็จ 

4. หลักสูตรสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ ภายใต้งบประมาณจ ากัดที่ได้รับจัดสรรจาก
สถาบันในแต่ละการศึกษา เช่น หลักสูตรสรรหาทุนวิจัยภายนอกจ านวนมาก   

ภาพรวมจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงเร่งด่วน 
1. เพ่ิมจ านวนนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาจขยายโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ใช่สาย

วิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  
2. จัดให้มีวิชาเพ่ิมขึ้นให้แก่นิสิต ด้านพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการ / ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ/ ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และด้านวิถีชีวิตการท างาน  
3. จัดกิจกรรมศิษย์เก่าให้มากขึ้น เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า และศิษย์เก่ากับหลักสูตร/
สาขาวิชา 

ในการนี้ คณะกรรมการ มีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีการวางแผนและเตรียมการเพ่ือรองรับการปรับปรุง
หลักสูตรในสองปีข้างหน้า ( พ.ศ. 2560 ) อย่างดี 

- 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. มีอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาของบัณฑิตสูง 
2. อัตราเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
1. ทักษะการน าเสนอ การสื่อสาร และการสรุปความ 
2. ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการท างานได้ 

   1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างานส าหรับนิสิต ให้ครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะการน าเสนอ การสื่อสาร และการสรุป
ความ 
   2. จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้นิสิตได้
เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี  

  
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. นิสิตมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการทั้ง

ภายใน และภายนอกสถาบัน   
2. หลักสูตรมีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิตทีม่ีความ

หลากหลาย ส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมขึ้น  
3. มีระบบการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ

แนะแนวนิสิตที่ดี  

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

จัดพิธีปฐมนิเทศ  
2. ควรพัฒนากระบวนการของแนวปฎิบัติที่ดีให้มีการ

ด าเนินการและ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
เอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.จัดท าสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอน
การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
หลักฐาน เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถเอาไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
     

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง และน าไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ 
2. คณาจารย์โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการหาแหล่ง

เงินทุนวิจัยจากภายนอก และน ามา  
3. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

ทุกคน  

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีการผลิตต ารามากข้ึน 
2. ควรพัฒนากระบวนการของแนวปฎิบัติที่ดีให้มีการ

ด าเนินการและ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้  

1. จัดท าสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารหลักฐาน เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความครอบคลุมครบ

วงจรทุกกระบวนการของอุตสาหกรรมอัญมณี  
2. หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาครัฐ และภาค 

อุตสาหกรรม 

 

1. เพ่ิมรายวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

และ ภาษาอังกฤษ ทักษะการน าเสนอ การสื่อสาร
และวิถีชีวิตการท างาน  

2. เพ่ิมอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรที่ท างานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีมาถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท างานให้แก่นิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนากระบวนการของแนวปฎิบัติที่ดีให้

มีการด าเนินการและ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ควรน าผลจากการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุง
ให้เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

1. จัดท าสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารหลักฐาน เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
1. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอต่อ

จ านวนผู้เรียน และบางส่วนไม่พร้อมใช้งาน  
2. ควรจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึง

พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1. จัดหาและดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตอย่าง
สูงสุด 

2. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาคผนวก  

 

1. สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร  คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินการของหลักสูตร(ผู้ประกอบการ) พบข้อสรุปที่สะท้อนถึงคุณภาพการ
ด าเนินการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ จากมุมมอง
ของกลุ่มต่างๆ ดังนี้   
 1. ผู้บริหาร มีความเห็นว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2555 นั้น หลักสูตรมีคุณภาพในการด าเนินงานในระดับดีมาก ทั้งนี้สะท้อนได้ จากการที่
หลักสูตรได้เพ่ิม รายวิชาเลือกสหกิจศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยได้ส าเร็จเป็นหลักสูตรแรก และเป็นหน่วยงานที่ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมในการ
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ มีประเด็นที่หลักสูตรยังด าเนินการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย คือ จ านวนผู้เรียนที่มีจ านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการด าเนินการ
เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ได้จ านวนผู้เรียนที่มีทักษะและความสนใจ
ตรงกับที่หลักสูตรต้องการมากขึ้น และสามารถช่วยเพ่ิมจ านวนการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรให้เพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย     

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในประเด็นด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  ผู้บริหารมีความเห็นว่าหลักสูตร
ยังมีความต้องการปัจจัยน าเข้าท้ังในด้านบุคลากรสายสนับสนุน และทางด้านงบประมาณ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความต้องการ ในเรื่องของอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย และเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนยิ่งขึ้นด้วย  

 2. ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินการของหลักสูตร ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต 
ให้ความเห็นว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการมีทักษะ และความรู้ที่รอบ
ด้านอย่างครบถ้วนในกระบวนการอุตสาหกรรมอัญมณี โดยมีความรู้ตั้งแต่กระบวนการการออกแบบ การข้ึนรูป
เครื่องประดับ และการวิเคราะห์ ซื้อ-ขายอัญมณี ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้สนับสนุนทั้งฝ่ายผลิต 
และฝ่ายขาย อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมประสบการณ์ในการท างานในสถานที่จริงระหว่างเรียน
ของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะการมองการท างานในแบบองค์รวม ลดความผิดพลาดจากการท างาน
เนื่องจากขาดประสบการณ์ให้น้อยลง นอกจากนี้มีความเห็นว่าควรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และทักษะ
การสื่อสาร การสรุปใจความ เพ่ือน าเสนองานซึ่งมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งต่อการท างาน ในสายงานอัญมณี 
ทั้งนี้ แม้ว่าบัณฑิตจะมีความรู้ที่รอบด้านแต่ยังขาดทักษะในการออกแบบเครื่องประดับในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต้องค านึงถึงความต้องการของตลาด และความสามารถในการจ าหน่ายเป็นหลัก  
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3. นิสิตปัจจุบัน พบว่านิสิตมีความประทับใจต่อความเฉพาะทางของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันที่เปิดสอนอยู่ในสถาบันอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เรียนรู้ทุกกระบวนการ
ในสายอุตสาหกรรมอัญมณี และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆที่หลักสูตรจัดขึ้นเพ่ือเสริมประสบการณ์ในการ
ท างานในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี อาจารย์ในหลักสูตรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและท่ัวถึง และมีระบบ
การดูแลกันระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้องที่ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรได้ดี อย่างไรก็ตามนิสิตมีความ 
เห็นว่าควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในเนื้อหาของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และใช้งานจริงในการท างาน หากเป็นไปได้ควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อเนื่องทุกชั้นปี นอกจากนี้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติงานบางอย่างค่อนข้างล้าสมัย และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต  และ
บางส่วนไม่พร้อมใช้งาน หากสามารถปรับปรุงในส่วนนี้น่าจะช่วยให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับจุดเด่นของหลักสูตรว่าหลักสูตรมี
ความโดดเด่นทางด้านความครบถ้วนของเนื้อหาในศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีตั้งแต่การศึกษาเกี่ยวกับ 
วัสดุ การออกแบบ การขาย และการวิเคราะห์คุณภาพ ของอัญมณี นอกจากนี้การที่หลักสูตรเปิดด าเนินการมา
นาน ช่วยให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่าที่ท างานในวงการอัญมณีที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน การฝึกงาน และการท างานของนิสิต และบัณฑิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคณาจารย์ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าด้านนิสิตใหม่ของหลักสูตรว่า คุณภาพของนิสิตใหม่ที่รับเข้าส่วนหนึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
และถูกก าหนดให้รับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งในบางครั้งจะขาดทักษะทางศิลปะ ที่มีความจ าเป็น  
ต้องใช้ในการออกแบบ ดังนั้นหากสามารถเปิดโอกาสในการรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายใน
สายศิลป์ค านวณได้น่าจะช่วยให้หลักสูตรได้ผู้เรียนที่มีทักษะที่หลากหลายยิ่งขึ้น จะเป็นการเพ่ิมจ านวนนิสิตได้
มากขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะช่วยให้การจัดการเรียนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. ศิษย์เก่า ที่ท างานอยู่ในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ได้ให้ความเห็นว่า 
ควรเพ่ิมเติมวิชาที่ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ เนื่องจากเป็นทักษะที่มีความส าคัญแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วต้องการเป็นผู้ประกอบการ และมีความเห็นว่า หลักสูตรค่อนข้างเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติด้าน
ทักษะการผลิตมากกว่าทักษะในเชิงธุรกิจ ซึ่งหากบัณฑิตขาดทักษะในเชิงธุรกิจจะเป็นปัญหาในการเติบโต
ต่อไปในฐานะผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเห็นว่า กิจกรรมต่างๆในระหว่างเรียนช่วยให้อาจารย์ และ นิสิตได้มี
ความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ร่วมกันจากการท ากิจกรรม อย่างไรก็ดี หากเพ่ิมบทบาทของศิษย์เ ก่าใน
กิจกรรมต่างๆของหลักสูตร จะช่วยเพ่ิมความสัมพันธ์ของรุ่นพ่ี รุ่นน้องได้มากยิ่งขึ้น และอยากให้มีการจัด
เสวนาเชิงวิชาการ ที่เชิญศิษย์เก่ามาบรรยาย หรือมาร่วมฟังการบรรยายของคณาจารย์เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ศิษย์เก่ามีความเห็นสอดคล้องกันว่า แม้ว่าหลักสูตรได้ให้ความรู้และ
ทักษะที่ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกขั้นตอนของอุตสาหกรรมอัญมณี อย่างไรก็ตามบัณฑิตที่จบไปจะไม่มี
ความรู้และทักษะที่ลึกซึ้งเฉพาะด้าน ในลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันของสถาบันอ่ืน ดังนั้น
หากบัณฑิตที่จบและเข้าท างานใหม่จึงต้องมีความพยายามที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมในสายงานเฉพาะด้านที่ตนเอง
ท างาน   
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2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 43.0 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 9.0 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 38.00 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 20.93 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 33 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 29 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 90.63 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

76.74 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

2 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 
 

1 ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

- ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อาจารย์ (0.40) 

- ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อาจารย์ (0.40) 

- ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อาจารย ์ (0.80) 

- ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อาจารย ์ (0.80) 

- ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อาจารย์ (1.00) 

- ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อาจารย์ (1.00) 

9 ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

- ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

- ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวทิยาศาสตร ์

 

20 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 9.80 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.) - ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
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3. ก าหนดการการประเมนิคุณภาพภายใน 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
วันพฤหัสบดีที่ 9  กรกฎาคม 2558 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 คณะกรรมการประชุม วางแผนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร 
09.00 – 09.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินตนเอง  

- แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าภาควิชา 
ประธานคณะผู้ประเมิน 
- แนะน าผู้ประเมิน  
- วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการประเมินของคณะผู้ประเมิน 

09.30 – 10.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร /คณาจารย์ 

10.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์นิสิต/ศิษย์เก่า 

10.30 – 11.00 น. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสาร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 18.00 น. คณะกรรมการประชุม ตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม/ ประชุมสรุปผล 

18.00 น. รายงานผลการประเมิน 
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4. รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจพีร  วงศ์ปรีดี            ประธานหลักสูตร 
2.  ดร.ดวงแข  บุตรกูล 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนัด  จินตโกศล 
4.  ดร.บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ 
หมายเหตุ   ดร.อมรมาศ  กีรติสิน       ลาคลอด 
  
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

รายช่ือ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 

1. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์     บ.เจมส์ พาวิลเลียน จ ากัด     กรรมการผู้จัดการ 

 

ศิษย์เก่า 
รายช่ือ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 

1.นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์     บริษัท นครจิวเวลรี่ จ ากัด  เจ้าของธุรกิจ ศิษย์เก่า รุ่น 11 

2. น.ส.เพ็ญประภา พรายสวาท   บริษัท แซฟไฟร์ วัลเล่ย์ จ ากัด   บริษัท แซฟไฟร์ วัลเล่ย์ จ ากัด 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ศิษย์เก่า รุ่น 19 

 
นิสิต 

 ชื่อ     ชั้นปีในปีการศึกษา 2557    หมายเหตุ  

1.น.ส.จิรชัญา จันทร์อินทร์   นิสิตชั้นปีที่ 4  

2.น.ส. ปาริฉัตร ธนเศรษฐบ ารุง   นิสิตชั้นปีที่ 4  

3. น.ส.วิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย    นิสิตชั้นปีที่ 2 ประธานโครงการ Jewelry 
Season ครั้งที่ 22 

4. นายสิริภัทร พลอยเพชร   นิสิตชั้นปีที่ 2  

5. น.ส.ณัฏฐยา สัมฤทธิวณิชชา   นิสิตชั้นปีที่ 1 ประธานชั้นปี 

6.น.ส.ภาพิมล มั่นชวนนท์   นิสิตชั้นปีที่ 1 นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์ กีฬา
โปโลน้ า 
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5. ภาพ 
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    ด้วยความขอบคุณทุกท่านค่ะ 


