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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.34 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน2องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) มี และ
มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.73 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.27 ด ี 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. จ านวนนิสิตมีน้อยกว่าแผนการรับ 
 2. ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ด าเนินการจัดท า 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานต่างๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
 
  ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) และคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาเคมีทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 
ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

             วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ชื่อย่อ กศ.ม. (เคมี) 
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รหัสหลักสูตร  
 25550091104916 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 
2. มีความรู้ทางวิชาการเคมีอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์กับวิชาชีพครูอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3.  มีความสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิด

สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้ 
4.  มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆและน าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพครูและสังคม 
5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสาร

และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบวิชาชีพครูที่มีความรู้และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  มีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถคิดวิเคราะห์เชิง   วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

3. เป็นผู้มีความรู้ด้านเคมีและสามารถน าความรู้ไปท างานวิจัยและประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 
 

รายช่ือและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
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1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) 

2 ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ* อาจารย์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) 

3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมี) 

4 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เคมี) 

5 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 
 

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

เคมี 4  คน - คน - คน 4  คน - คน 8 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี(M.Ed.Chem_57_1.1_1)  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต* 
2. ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ* 
3. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน* 
4. ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง 
5. ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมี
คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ (M.Ed.Chem_57_1.1_2)  
ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 
2. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 4 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คนซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  3 คน 
2. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิร้อยละ 95.6 มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และร้อยละ 4.4 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
(M.Ed.Chem_57_1.1_3) 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และ ผศ.ดร.มะยู

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_3.pdf
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โซ๊ะ กูโน (M.Ed.Chem_57_1.1_4) 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักทุกคนมีประสบการณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และมี
งานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ได้แก่ ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 
(M.Ed.Chem_57_1.1_5) 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีประสบการณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และมี
งานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

7 . คุณสมบั ติ ขอ งอาจ ารย์ ผู้ ส อบ
ปริญญานิพนธ์ 

1. อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
2. อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3. อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ร่วมทุกคนมีความรู้งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีผู้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งหมด 2 คน ได้
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ล ง ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  2  เ รื่ อ ง 
(M.Ed.Chem_57_1.1_6) คือ 
1. จารุวัฒน์ ชูรักษ์, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ และ ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต. “การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การหา
ปริมาณเหล็กในน้ าตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่าง
ง่าย ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”, วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่  33 ฉบับที่  6 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 

2. กัญญาณี ใบเนียม , มะยูโซ๊ะ กูโน “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุ    
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”, วารสารวิชาการ ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และค้นคว้ า อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกคนมีนิสิตภายใต้การดูแลให้
ค าปรึกษา ไม่เกิน 5 คน (M.Ed.Chem_57_1.1_7) 

1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต มีจ านวนนิสิตที่ดูแล 3 คน 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_4
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_5
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_7.pdf
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

2. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน มีจ านวนนิสิตที่ดูแล 4 คน 
3. ผศ.ดร สุเชาวน์ ดอนพุดซา มีจ านวนนิสิตที่ดูแล 1 คน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
แ ล ะก า ร ค้ น คว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะดั บ
บัณฑิตศึ กษามี ผลงานวิ จั ยอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2557 มี
ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ดังนี้ 
(M.Ed.Chem_57_1.1_4, M.Ed.Chem_57_1.1_5 ) 

1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต มีผลงานตีพิมพ์ 8 เรื่อง 
2. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน มีผลงานตีพิมพ์ 6 เรื่อง 
3. ผศ.ดร สุเชาวน์ ดอนพุดซา มีผลงานตีพิมพ์ 7 เรื่อง 

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาค
การศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2557ซึ่งเร็วกว่ารอบระยะเวลาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากการด าเนินงาน
โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ (M.Ed.Chem_57_1.1_8) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นศูนย์ผลิตนิสิต สควค .
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)เพ่ือการจัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการ
สอนและฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตได้มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภา ก าหนดเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ 

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ( TQF) ข้ อ 1 -5  ค ร บ ทุ ก ข้ อ 
(M.Ed.Chem_57_1.1_9)  

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Chem_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร(มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
M.Ed.Chem_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
M.Ed.Chem_57_1.1_3 ข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน 
M.Ed.Chem_57_1.1_4 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_4
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_5
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_9
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_4


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 10 
 

M.Ed.Chem_57_1.1_5 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
M.Ed.Chem_57_1.1_6 บทความวิจัยนิสิตที่จบการศึกษาปี 2557 
M.Ed.Chem_57_1.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_1.1_8 โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ 
M.Ed.Chem_57_1.1_9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 - 5 
 
 
 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_5
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%201/M.Ed.Chem_57_1.1_9
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.46 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.73 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.46  มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
 คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ 
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส ารวจโดย
การแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต (M.Ed.chem_57_2.1_1) ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีที่ส าเร็จการศึกษารวม 6 คน 
โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน2ฉบับคิดเป็นร้อยละ 33.33 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (8.92 /2) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
8.92 2 4.46 4.46 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เฉลี่ย  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%202/M.Ed.Chem_57_2.1_1.pdf
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 6 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 2 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.50 

  (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.50 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.50 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.50 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.30 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 33.33 

(M.Ed.Chem_57_2.1_2) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.chem_57_2.1_1 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
M.Ed.chem_57_2.1_2 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

 

 

  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%202/M.Ed.Chem_57_2.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%202/M.Ed.Chem_57_2.1_1.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน       
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีพ.ศ. 2557หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รวม 2 คน (M.Ed.Chem_57_2.2_1) และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 8 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 260 คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท                                                

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

                                                40 
X  5 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%202/M.Ed.Chem_57_2.2_1.pdf
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (คน) 2 5.2 
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี

ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
(ช้ินงาน) 8  

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 6 3.6 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 2 
 
 
 
 
 

1.6 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 5.2 
 

 

 

√ 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 16 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุม
วิชาการ 

วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
ปริมาณ 
สัมพันธ์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไดร้ับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง 
ปริมาณสัมพันธ์ 
The Study of Learning 
Achievement onStoichiometry 
Topics and AttitudesTowards 
Science of The Mathayomsuksa V 
Students After The4 MAT Learning 
Activities onStoichiometry 

วันศิริ สมบุญ,  
ปิยะดา จติรตั้งประเสริฐ 
และประพันธ์ศิริ สเุสารัจ 

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ปีที่ 15 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน 2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_2 

2 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือน
จริง เรื่องสารละลายกรดและเบส ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
Development of a Virtual 
Laboratory for Acid-Base Solution 
for Mathayomsuksa I Stuadents 

สุรุจิรา บุญเลิศ และ  
มะยูโซะ๊ กูโน 

วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับ
วิจัยบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่
นปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
ประจ าเดือน
เมษายน -มิถุนายน 
2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_3 

3 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสาร ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในการ
ทดลองเสมือน  
The Development Effective on 
Learning Science in Separation 
Techniques for Mathayomsuksa 2 
Students with Inquiry Method 
Virtual Experiment 

นรชัย พิทักษ์พรชัย,  
จารุวัส หนูทอง และ  
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม -
สิงหาคม 2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_4 

4 การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง 
เทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิต
ช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
The Development of Virtual 

ภัทริกา เจริญสุข,  
จารุวัส หนูทอง,  
ปิยะดา จติรตั้งประเสริฐ  
และ ปิยรตัน์ ดรบัณฑติ 

วารสารวิทยาศาสตร์ 
มศว ปีท่ี 30 ฉบับท่ี  
1 มิถุนายน 2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุม
วิชาการ 

วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Experiment in Separation 
Techniques to Investigate Scientific 
Process Skill for the Third Year 
Chemistry Students at 
Srinakharinwirot University 

5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
เรื่องสารประกอบและธาตุ ส าหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
Development of a Computer 
Assisted Instruction for 
Compounds and Elements for 
Mathayomsuksa II Students 

ชิวานันท์ สงวนบุญญพงษ ์
และมะยูโซะ๊ กูโน 

วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_6 

6 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของ
นิสิตปรญิญาตรี โดยใช้บทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี 
Development of Learning 
Efficiency of Undergraduate 
Students by Analytical 
Laboratories on Chromatographic 
Technique 

ยศวดี ฐิติวร, 
ปิยะดา จติรตั้งประเสริฐ 
และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2557 

M.Ed.Chem_
57_2.2_7 

7 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
เรื่อง การหาปรมิาณเหล็กในน้ าตัวอย่าง
โดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย 
ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตร ี
Development of an Analytical 
Chemistry Laboratory Course with 
Use of Home-Made Colorimeter 
for Undergraduate Student 
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เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์”  

M.Ed.Chem_57_2.2_3 สุรุจิรา บุญเลิศ “การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 
  
 -  การรับนิสิต 

1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เปิดรับนิสิตจ านวน 15 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร)  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา
เคมีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยเรียนวิชาเคมีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัคร
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมีคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของ
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษาของ สสวท. 

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ 

4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ
โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง  

5. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัว
ตามวันเวลาที่ก าหนด โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติม
ในรอบท่ี 2 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวน
ผู้สมัคร จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

 
 
 

แผนผังแสดงระบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในระยะเวลา 1 ปี 
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 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับ
นิสิต จ านวน 15 คน ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร (M.Ed.Chem_57_3.1_1) และอาจารย์ประจ า

แจ้งจ านวนรับและคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษโดยผู้ที่ผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเง่ือนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
เพื่อก าหนด จ านวนรับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยอ้างอิงจากมคอ. 2และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2554 และคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการสควค. 

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและใหด้ าเนินการ
รับรายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด  โดยถ้าจ านวนนสิิตที่รายงานตัวไม่ครบ
ตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการ
แต่งตั้งและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว
ส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสติ(ตามแผนการรับของหลักสูตร) 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_1.pdf
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หลักสูตร ได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในจ านวนรับ 15 คน แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) จ านวน 5 คน โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17 และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)ตามโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่ 3 จ านวน 10 คน ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้ว และต้องมีคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการสควค. 
ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
(M.Ed.Chem_57_3.1_2)  

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ และนิสิต ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วิชาการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์  (M.Ed.Chem_57_3.1_3) แล้วน าเสนอ
ผลการสอบสัมภาษณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษได้ระดับ 
ขั้น P (Pass) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดก่อนจบการศึกษา 

 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)ตามโครงการ สควค.ระยะที่ 3 มีการสอบข้อเขียนตาม ตาม
ประกาศของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดยนิสิตที่
มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพ่ือเข้าเรียนในแบบ 2 ต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนที่ออกโดย สสวท. ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 
และต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทุน สควค. ก าหนด (TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 45 
คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0) จากนั้นด าเนินการสอบสัมภาษณ์แล้วบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการ
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สควค.ระยะที่ 3 และด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด
และหากจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบ หลักสูตรด าเนินอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบ
ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) จ านวน 3 คน และแบบ 2 (ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู) จ านวน 1 คน (M.Ed.Chem_57_3.1_4)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การสัมภาษณ์ มีมาตรฐาน
ครบถ้วนแล้ว มีเพียงจ านวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต (M.Ed.Chem_57_3.1_5) ที่ประชุมจึง
มีมติให้มกีารประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ให้ทราบถึงทุนวิจัย หัวข้อวิจัย ฯลฯ มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาแบบ 2 (โครงการ
ทุน สควค. ระยะที่ 3) และนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 ตามล าดับ (M.Ed.Chem_57_3.1_6) 
จึงมีผลท าให้ในปีการศึกษา 2558 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยมีผู้ศึกษาในแบบ 2 
จ านวน 3 คน และมีผู้ศึกษาในแบบ 1 จ านวน 2 คน (M.Ed.Chem_57_3.1_7) แต่อย่างไรก็ตามจ านวน
นิสิตก็ยังไม่เป็นไปตามแผนรับ ดังนั้นจึงได้น าผลการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข ไปปรับปรุงการรับนิสิต
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เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_6.pdf
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ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
  
 -  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจง
ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ  และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
ของภาควิชาหลักสูตรเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของ
นิสิตแรกเข้า 

3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า เพ่ือเข้าเรียนเสริมใน
รายวิชานั้นและในกรณีที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องเรียน
ภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

4. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิต
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป 
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แผนผังแสดงระบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในปีการศึกษา 2557 นิสิตใหม่หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงเช้า เพ่ือชี้แจ้งข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาโท ฯลฯ  และช่วงบ่ายเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน 
การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้
ชีวิต (M.Ed.Chem_57_3.1_8) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ของ
หลักสูตร มีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานดี สามารถเรียนในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี แต่ในส่วนของคะแนน
ภาษาอังกฤษ ยังมีนิสิตบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร 
เข้าอบรมภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ส่วนนิสิต
ทุน สควค.จะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น (M.Ed.Chem_57_3.1_9) 

ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา พบว่านิสิตมีผลการเรียนที่ดี ได้เกรดเฉลี่ยเกิน 
3.5 ทุกคน และในส่วนของคะแนนภาษาอังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด

เข้ารับค าแนะน าและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให ้

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรพิจารณาใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี ใน
รายวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 

ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และตดิตามผลคะแนน
ภาษาอังกฤษของนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเง่ือนไข
ของนิสิตทุน สควค.พร้อมท้ังหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณไีป 

ถ้าขาดรายวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็น หรือ
ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

พิจารณาเข้าเรยีนเสริมในรายวิชาที่จ าเป็น 

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของหลกัสูตร  
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ทั้งหมด และมีนิสิต ทุน สควค.1 คน คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของทุนเรียบร้อยแล้ว แต่หลักสูตร
ต้องการให้นิสิตดังกล่าวมีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆ ขึ้น จึงให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษ
อังกฤษ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้น าข้อมูลเหล่านี้ไว้เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานการเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีในปีการศึกษา 
2558 มีนิสิตในหลักสูตรจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณให้เรียนในวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่ คม 241 ชีวเคมี 1 (M.Ed.Chem_57_3.1_10)  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_3.1_1 แผนการรับนิสิตของหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_3.1_2 1) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557  
2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตตามโครงการสควค.ระยะที่ 
3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการสควค. 

M.Ed.Chem_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งสอบสัมภาษณ์ 
M.Ed.Chem_57_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องผลการสอบคัดเลือก 

(สอบสัมภาษณ์) ประจ าปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_3.1_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องการพิจารณาผลการ

ด าเนินงานการรับนิสิต 
M.Ed.Chem_57_3.1_6 เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
M.Ed.Chem_57_3.1_7 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่

ก าหนด ปีการศึกษา2558 
M.Ed.Chem_57_3.1_8 ปฏิธินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557  (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 
M.Ed.Chem_57_3.1_9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
M.Ed.Chem_57_3.1_10 รายงานประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณให้เรียนในวิชาพ้ืนฐานของ

นิสิตที่จบในหลักสูตรจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_10.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_9.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.1_10.pdf
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1.  ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการท าปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

2.  หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตส่งรายชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3.  นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 2 คน 

4.  กรณีที่นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ าเป็นต้อง
รายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความ
คิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  

5.  ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

6.  นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
7.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 
8.  เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไป

ตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 
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แผนผังแสดงระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

ประธานหลักสูตรช้ีแจงแนวทางการเรียนและการท าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา  

เลือกหัวข้อในการท าปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจ 

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา 

ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอตอ่อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อพิจารณาคณุสมบัติอาจารย์ที่
ปรึกษาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา 

นิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษา 

ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตาม
ความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

นิสิตประเมินการควบคมุดูแลการให้ค าปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมสรปุผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 29 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพบนิสิตที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย
(M.Ed.Chem_57_3.2_1) ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา และให้
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูลการท าวิจัยของนิสิต  

 ในปีการศึกษา 2557 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จ านวน 4 คน เลือก
หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สนใจ แล้วปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร (M.Ed.Chem_57_3.2_2) เมื่อผ่านการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต
จ านวน 3 คนได้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (M.Ed.Chem_57_3.2_3) เพ่ือก าหนดขอบเขต
ปริญญานิพนธ์ ส่วนนิสิตอีก 1 คนที่เหลือ สามารถสอบเข้าโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2558  
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตสอบเค้าโครง จึงยังไม่ได้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ 

 
 -  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21จึงได้มีการด าเนินการพัฒนานิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้และกลยุทธ์การสอนในรายวิชาโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เกิดทักษะ ความรู้และความ
เชี่ยวชาญแก่นิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถบูรณาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการระบุ
อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 3 (M.Ed.Chem_57_3.2_4) 
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : เนื่องจากหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 
ระเบียบวิจัย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชา 
คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา1,  คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา2,  วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ วิชา คม 584 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอน 3)กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรมีการสอนการเรียนรู้ในวิชา คม588 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี และศษ 531 การฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยการ
สร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
โดยมีลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวท.และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับหลักสูตร (M.Ed.Chem_57_3.2_5) 

  นอกจากนี้หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการ
พัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ (M.Ed.Chem_57_3.2_6) 
มีการจัดกิจกรรมเน้นที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบทุกประเภท มีการ
ด าเนินการพัฒนานิสิตตามโครงการตามที่ก าหนดในแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการ มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตมีส่วนร่วมทั้งในการจัดโครงการและการเข้าร่วมโครงการ และมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต่อไป (M.Ed.Chem_57_3.2_7) โดยในปีการศึกษา 
2557 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตดังนี้ 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_4
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_7


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 30 
 

 
ล าดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อโครงการ 

1 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โครงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู 
2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการสะเต็มศึกษา 
3 กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี 
โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_3.2_1 ปฏิธินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557  (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 
M.Ed.Chem_57_3.2_2 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_3.2_3 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
M.Ed.Chem_57_3.2_4 มคอ. 3 (คม 661, คม 663, วทศ 501, วทศ 502, คม 584, คม 588, ศษ 

531) 
M.Ed.Chem_57_3.2_5 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว. สสวท. และโรงเรยีน 
M.Ed.Chem_57_3.2_6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
M.Ed.Chem_57_3.2_7 โครงการพัฒนานิสิต (โครงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู, โครงการสะเต็มศึกษา 

และโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.)) 

 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_4
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.2_7
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 
2554 11 11 11 6 4 100 
2555 3 - 3 1 0 33.33 
2556 0 - - - 0 0 
2557 4 - - - 4 - 

อัตราการคงอยู่     = จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 2 
                               จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

(M.Ed.Chem_57_3.3_1) 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2557 

2553 1 0 (0%) - - - 
2554 11 - 0 (0%) 5 2 
2555 3 - - 0 (0%) - 
2556 0 - - - - 
2557 4 - - - - 

(M.Ed.Chem_57_3.3_2) 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนนิสิตแรกรับ 
 1)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ ท าให้ผู้ที่สนใจเรียนใน
หลักสูตรนี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นครูประจ าการ ไม่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้  
 2) นิสิตที่ต้องการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ มีผู้สมัครและ
ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทุน
ดังกล่าวก าหนด ท าให้จ านวนนิสิตน้อยกว่าจ านวนเปิดรับตามแผนการรับ 
  

X 100 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_2.pdf
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 ความพึงพอใจของนิสิตในปีการศึกษา 2557หลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเท่ากับ 3.92 
(M.Ed.Chem_57_3.3_3) 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบจัดการข้อร้องเรียนโดย  
1. นิสิตที่ต้องการร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ที่ website ของคณะ

วิทยาศาสตร์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะดูข้อร้องเรียนผ่านระบบ e-survey ของคณะ แล้วจัดการข้อ

ร้องเรียนตามท่ีนิสิตร้องเรียน 
3. เมื่อนิสิตได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้ว จะตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการข้อ

ร้องเรียนผ่านระบบ e-survey  
 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีมาข้อร้องเรียนคือเนื่องจากที่มีบางวิชา
ที่นิสิตหลักสูตรปกติ  (ไม่ ใช่นิสิตทุน สควค.)ไม่
สามารถเรียนได้ (คือวิชา ED512 ED511) แต่
สามารถลงทะเบียนได้และมีเกรดออกแล้วแต่มาบอก
ทีหลังว่าไม่มีสิทธิเรียน ให้นิสิตทุน สควค. เท่านั้นที่
สามารถเรียนได้และจะถอนเกรดในรายวิชาดังกล่าว
จึงอยากจะทราบเหตุผลว่าท าไมนิสิตในหลักสูตรปกติ
ถึงไม่สามารถลงเรียนได้ทั้งๆที่นิสิตทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมกันมีสิทธิที่จะเรียนเหมือนกัน จ่ายค่าเทอมก็
แบบเหมาจ่ายเหมือนกันกับนิสิตทุน สควค.จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและปรับปรุง(M.Ed.Chem_57_3.3_4) 

1.เมื่อได้ข้อร้องเรียน หลักสูตรได้ชี้แจ้งข้อ
ร้องเรียน ต่อนิสิตทุกคนทราบว่า การลงทะเบียน
เรียนต้องเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร แต่
หากนิสิตต้องการเรียนในวิชาดังกล่าวจะต้องเรียน
แบบ Audit โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน และเม่ือนิสิตได้รับค าตอบ นิสิตมีความพึง
พอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับดี คิด
เป็นคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 
(M.Ed.Chem_57_3.3_5) 

 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
M.Ed.Chem_57_3.3_2 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 และ 2557 
M.Ed.Chem_57_3.3_3 แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
M.Ed.Chem_57_3.3_4 รายงานข้อร้องเรียนของนิสิตต่อหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_3.3_5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_5.pdf
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  √   ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 

ดีมาก 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

5 คะแนน 

ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร   √   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี อยู่ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชาก ากับ ดูแลและติดตามการบริหารงาน
และการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของภาควิชาและตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร รวมถึงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของแต่ละหลักสูตร มีการประชุมของ
คณาจารย์ภาควิชาเพ่ือวิเคราะห์สาขาขาดแคลนก าลังคน และมีการประเมินความต้องการอัตราก าลัง โดย
การค านวณภาระงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์ประจ าของภาควิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 -  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
1.ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและ

มหาวิทยาลัยตามระบบ 
2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณา

สาขาที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

อาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 
5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืน 

ๆ ตามภารกิจของทางสาขา นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
ที่ได้จัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์
ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งาน
ด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืน ๆ โดย
กรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

8. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
แผนผังแสดงระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตาม

เกณฑผ์่านคณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ 
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ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขอ
อัตราก าลังตามเกณฑ์ เพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ  
และได้อัตรา 3 อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณา
สาขาที่ต้องการหรือสาขาขาดแคลน โดยภาควิชามีมติให้รับอาจารย์ใหม่ ในสาขาชีวเคมี สาขาเคมีเชิง
ฟิสิกส์ และสาขาทางการศึกษา และร่วมพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และเหมาะกับสภาพบริบทของภาควิชา 
(M.Ed.Chem_57_4.1_1) 

ประกาศรับอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโดยใช้คุณสมบัติที่
ผ่านการประชุมภาควิชา แต่ในปีการศึกษา 2556 ไม่มีผู้สมัครอาจารย์ใหม่คนใด ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
ดังกล่าว จึงได้น าเกณฑ์คุณสมบัตินั้นมาพิจารณาให้เหมาะสมอีกครั้งในที่ประชุมภาควิชาในปีการศึกษา 
2557 (M.Ed.Chem_57_4.1_2) และประกาศรับอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และ

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_2.pdf
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มหาวิทยาลัย แต่ ในขณะนี้  ยั งไม่มีผู้สมัครอาจารย์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติผ่ านเกณฑ์ตามประกาศ 
(M.Ed.Chem_57_4.1_3) 

ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้เสนอขออัตราก าลังตามเกณฑ์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุ
ราชการและเหตุจากการลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐของอาจารย์ในสาขาเคมีวิเคราะห์ ได้อัตรา 2 
อัตรา ภาควิชาได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ ใหม่ (M.Ed.Chem_57_4.1_2) 
และได้ประกาศรับอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้า หัวหน้าภาควิชาและผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์
(M.Ed.Chem_57_4.1_4) เพ่ือให้ได้อาจารย์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร และสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของภาควิชา และสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืนๆ 
ตามภารกิจของสาขา และมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสอนร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงบาง
รายวิชาคู่กัน เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า  นอกจากนี้อาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทั้ง
มหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จัก
กันในต่างคณะ (M.Ed.Chem_57_4.1_5) 

ประเมินการปฏิบัติงานตามพันธกิจของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท า นุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ  โดยคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ  โดย
กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังถูกประเมินการ
ปฏิบัติงาน 5 ด้าน โดยคิดเป็นภาระงาน จากกรรมการพิจารณาภาระงานของภาควิชา และได้น าผลการ
ประเมินภาระงานของอาจารย์ใหม่เข้าที่ประชุมภาควิชา (M.Ed.Chem_57_4.1_6) เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น เหมาะสมส าหรับหลักสูตรและภาควิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ร่วมประชุมภาควิชา พิจารณา
คุณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
(M.Ed.Chem_57_4.1_7) รายงานการประชุมภาควิชาว่าด้วยการพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร)   

 
 -  ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ โดยพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

2.  ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ภาควิชามีการ
ประชุมวางแผนเพื่อหาอาจารย์ทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. ก าหนด 

3.  หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์มีการชี้แจง บทบาทหน้าที่ ภาระงาน
ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

4.  ภาควิชามีการการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามความ
เหมาะสม 

5.  ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปีต่อไป 

 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_7.pdf
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แผนผังระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและอาจารย์

ประจ าร่วมประชุมภาควิชาร่วมกัน เพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาอัตราคงอยู่ 
การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในแผนประกอบด้วย 4 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางวิชาการ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาต่อและ/หรือการฝึกอบรมท าวิจัยของคณาจารย์ กลยุทธ์ที่ 
3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของ
อาจารย์ และ 11 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(M.Ed.Chem_57_4.1_8) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีร้อยละการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นร้อยละ 100 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน และมีต าแหน่ง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม สกอ.ก าหนด 

หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของ
อาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนอันประกอบด้วยประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งท าหน้าในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประเมินการบริหาร
หลักสูตรด้วบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามคืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98.96 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.48 จากคะแนน
เต็ม 5 และมีข้อเสนอแนะในด้านการประสานงานจากคณะกับหลักสูตร หรือจากคณะเกี่ยวกับหลักสูตรกับ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์  โดยพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายรุาชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ

และต าแหน่งทางวิชาการ 

ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ภาควิชามีการประชุม
วางแผนเพื่อหาอาจารย์ทดแทน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทีส่กอ. ก าหนด 

หลักสตูรด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการช้ีแจง 
บทบาทหน้าท่ี ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

ภาควิชามีการการยกย่องอาจารยท์ี่ได้รับรางวัลหรือไดต้ าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงข้ึนตามความเหมาะสมวิทยาศาสตร ์

ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชา
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงแผนปีต่อไป 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_8.pdf
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หน่วยงานภายนอก ยังประสานกันได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้การบริหารหลักสูตรเกิดความล่าช้า ในบางเรื่อง 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือให้จ านวนนิสิตในหลักสูตรเพ่ิมขึ้น ควร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น (M.Ed.Chem_57_4.1_9) ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีผล
ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 99.48 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
4.61 จากคะแนนเต็ม 5 (M.Ed.Chem_57_4.1_10) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการบริหารหลักสูตรใน
ปีต่อไป (M.Ed.Chem_57_4.1_11) 

ภาควิชาเคมีได้มีการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยในปี
การศึกษา 2557 อาจารย์ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับ
รางวัลในการประชุมวิชาการคือ ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ และ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ได้ร่วมกันประชุมภาควิชาเพ่ือประเมินแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ และให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา
ต่อไป (M.Ed.Chem_57_4.1_12) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2.  สรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 
3.  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
4.  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
5.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
6.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
7.  ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยออกแบบติดตาม ประเมินผล

การพัฒนา และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8.  ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา 

และติดประกาศเกียรติคุณ 
 
 

แผนผังระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์

สรุปผลการส ารวจความต้องการพฒันาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกนัจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์

ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารยพ์ัฒนาตนเองในการสรา้งผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_9.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_10.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_11.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_12.pdf
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 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมี ได้ออกแบบส ารวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ของภาควิชา (M.Ed.Chem_57_4.1_13) และสรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ เพื่อร่วมกันจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ (M.Ed.Chem_57_4.1_8) 

 ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามความต้องการและคอยก ากับ
ดูแลส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา2557 
อาจารย์หลักสูตรได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัด
โครงการเพือ่ให้ความรู้เรื่องทวนสอบผลสัมฤทธิ์และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร (M.Ed.Chem_57_4.1_14) 

 ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสู ตร ได้ รับการส่ ง เสริมและพัฒนา 
(M.Ed.Chem_57_4.1_15) รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

สถานที่ - วันเวลา 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 
08.00 -16.30 น. ณ  ห้อง15 – 
325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (วิชา
วิทยาศาสตร์) 

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2557 
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท 
กรุงเทพมหานคร 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการรู้ทัน PISA เพ่ือการศึกษา

วันที่ 5-7 มีนาคม 2558 
มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัด

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_13.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_14.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_15.pdf
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ล าดับ ชื่อ – สกุล โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

สถานที่ - วันเวลา 

วิทย์คณิตของไทย นครราชสีมา 
2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 
08.00 -16.30 น. ณ  ห้อง15 – 
325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสารเคมี
และของเสียในห้องปฏิบัติการ 

วันที่ 9 – 10  มิถุนายน 2558 
เวลา 08.30 – 16.30 น.   
ณ  15-721 และห้องปฏิบัติการ
เคมี อาคาร 15 อาคาร 19 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 
08.00 -16.30 น. ณ  ห้อง15 – 
325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสารเคมี
และของเสียในห้องปฏิบัติการ 

วันที่ 9 – 10  มิถุนายน 2558 
เวลา 08.30 – 16.30 น.   
ณ  15-721 และห้องปฏิบัติการ
เคมี อาคาร 15 อาคาร 19 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

4 ผศ.ดร.นวลละออ  รัตนวิมาน
วงศ ์

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 
19th international 
conference on flow injection 
analysis  

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 
ธันวาคม 2557 ณ เมือง 
Fukuoka, Japan 

เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิจัย
พ้ืนฐาน สกว ครั้งที่ 108 : TRF 
Series in Basic Research CVIII 
: Analytical Science: Past, 
Present and Future  

วันที่ 14  มกราคม 2558  ณ 
ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 
08.00 -16.30 น. ณ  ห้อง15 – 
325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

5 ดร.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Pure and Applied 
Chemistry International 

วันที่ 21 – 23  มกราคม 2558  
ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

สถานที่ - วันเวลา 

Conferences 2015 ( PACCON 
2015 ) 
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 
08.00 -16.30 น. ณ  ห้อง15 – 
325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสารเคมี
และของเสียในห้องปฏิบัติการ 

วันที่ 9 – 10  มิถุนายน 2558 
เวลา 08.30 – 16.30 น.   
ณ  15-721 และห้องปฏิบัติการ
เคมี อาคาร 15 อาคาร 19 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยแบบติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาและการน าไปใช้ประโยขน์ (M.Ed.Chem_57_4.1_16) และสรุปผลการประเมินเข้า
ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง วางแผนการพัฒนาตนเอง (M.Ed.Chem_57_4.1_17) 

 ผลของการพัฒนาตนเอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ได้รับรางวัล 
Young Researcher Award จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 19thInternational Conference on 
Flow Injection Analysis (ICFIA) และได้รับยกย่องให้เกียรติที่ได้รับรางวัล โดยมีการประกาศผ่านเว็บไซต์
ของคณะ http://science.swu.ac.th/ 

  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_16.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_17.pdf
http://science.swu.ac.th/
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_4.1_1 รายการการประชุมของภาควิชาเกี่ยวกับการพิจารณาสาขาขาดแคลนและ

คุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ทางการศึกษา ปี 2556 
M.Ed.Chem_57_4.1_2 รายงานการประชุมของภาควิชาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ทาง

การศึกษา ปี 2557 
M.Ed.Chem_57_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคล เพื่อจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
M.Ed.Chem_57_4.1_4  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ต าแหน่ง 7-1993, 7-4478) 
M.Ed.Chem_57_4.1_5 เอกสารการได้รับการอบรมและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อ.ฐิติรัตน์) 
M.Ed.Chem_57_4.1_6 รายงานการประชุมว่าด้วยการพิจารณาผลประเมินภาระงานของอาจารย์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_7 รายงานการประชุมภาควิชาว่าด้วยเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_8 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_9 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_10 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_11 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_12 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 3/2558 วาระเรื่อง ติดตามผลการด าเนินงาน

ของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_13 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
M.Ed.Chem_57_4.1_14 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และ

เอกสารการเข้าร่วมโครงการฝ่ายวิชาการภาควิชาเรื่องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_15 เอกสารการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_16 แบบติดตามประเมินผลของภาควิชา 
M.Ed.Chem_57_4.1_17 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องสรุปผลและการวางแผน

พัฒนาตนเอง 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_9.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_10.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_11.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_12.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_13.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_14.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_15.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_16.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.1_17.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด      
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ100ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.1_1.pdf
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 
   2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80ขึ้นไป 5 คะแนน 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.2_1.pdf
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

  
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 120 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 5.2 
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 6 3.6 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 1.6 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -  บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อ
วารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
ปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรือ่ง 
ปริมาณสัมพันธ์  
The Study of Learning 
Achievement onStoichiometry 
Topics and AttitudesTowards 
Science of The Mathayomsuksa V 
Students After The4 MAT 
Learning Activities on 
Stoichiometry 

วันศิริ สมบญุ,  
ปิยะดา จิตรต้ังประเสริฐ 
และประพันธ์ศิริ สเุสารัจ 

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ปีที่ 15 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน 2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_1 

2 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือน
จริง เรื่องสารละลายกรดและเบส 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
Development of a Virtual 
Laboratory for Acid-Base Solution 
for Mathayomsuksa I Stuadents 

สุรุจริา บุญเลิศ และ  
มะยูโซ๊ะ กูโน 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
ฉบับวิจัยบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นปี
ที่ 8 ฉบับท่ี 2 
ประจ าเดือนเมษายน -
มิถุนายน 2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_2 

3 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรเ์รื่องการแยกสาร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ใน
การทดลองเสมือน  
The Development Effective on 
Learning Science in Separation 
Techniques for Mathayomsuksa 2 
Students with Inquiry Method 
Virtual Experiment 

นรชัย พิทักษ์พรชัย,  
จารุวัส หนูทอง และ  
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม -สิงหาคม 
2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_3 

4 การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง 
เทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิต

ภัทริกา เจริญสุข,  
จารุวัส หนูทอง,  
ปิยะดา จิตรต้ังประเสริฐ  

วารสารวิทยาศาสตร์ 
มศว ปีท่ี 30 ฉบับท่ี  1 
มิถุนายน 2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_4 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_4.pdf
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อ
วารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

ช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
The Development of Virtual 
Experiment in Separation 
Techniques to Investigate 
Scientific Process Skill for the 
Third Year Chemistry Students at 
Srinakharinwirot University 

และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน เรื่องสารประกอบและธาตุ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
Development of a Computer 
Assisted Instruction for 
Compounds and Elements for 
Mathayomsuksa II Students 

ชิวานันท์ สงวนบุญญพงษ์ 
และ มะยูโซ๊ะ กูโน 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_5 

6 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้
ของนิสิตปริญญาตรี โดยใช้บท
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิค
โครมาโทกราฟ ี
Development of Learning 
Efficiency of Undergraduate 
Students by Analytical 
Laboratories on Chromatographic 
Technique 

ยศวดี ฐิติวร, 
ปิยะดา จิตรต้ังประเสริฐ 
และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2557 

M.Ed.Chem_57
_4.2.3_6 

7 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
เรื่อง การหาปรมิาณเหล็กในน้ าตัวอย่าง
โดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่าง
ง่าย ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตร ี
Development of an Analytical 
Chemistry Laboratory Course 
with Use of Home-Made 
Colorimeter for Undergraduate 

จารุวัฒน์ ชูรักษ์,  
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 
และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปีท่ี 33 
ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2557 

M.Ed.Chem_57_
4.2.3_7 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_7.pdf
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที/่จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อ
วารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Student 
8 A Study of Learning Achievement 

Using Virtual Practical in Acid-
Base Solution for 
Mathayomsuksa I Students 

สุรุจริา บุญเลิศ และ  
มะยูโซ๊ะ กูโน 

วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 
2557 

M.Ed.Chem_57_
4.2.3_8 

  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.2.3/M.Ed.Chem_57_4.2.3_8.pdf
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_4.2.3_1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_2 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_3 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ในการทดลองเสมือน  

M.Ed.Chem_57_4.2.3_4 การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสารเพ่ือศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารประกอบและธาตุ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

M.Ed.Chem_57_4.2.3_6 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี โดยใช้บท
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_7 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การหาปริมาณเหล็กในน้ า
ตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_8 A Study of Learning Achievement Using Virtual Practical in Acid-
Base Solution for Mathayomsuksa I Students 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 คุณภาพดี 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
 

5 
ร้อยละ
100 

5 
ร้อยละ
100 

5 
ร้อยละ
100 

3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

- - 4.54 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2555-2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบ 
5 คน ทุกปีการศึกษา มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
(M.Ed.Chem_57_4.3_1) 
 

ปีการศึกษา รายชื่อ 
2555 1. ผศ.ดร. สุนันท์ ชัยนะกุล 

2. รศ.ดร. ยงยุทธ ตันฑุลเวสส 
3. ผศ.ดร. พรพิมล ประยงค์พันธ์ 
4. ดร. วีณา เสียงเพราะ 
5. ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

2556 
 

 

1. ผศ.ดร. สุนันท์ ชัยนะกุล 
2. รศ.ดร. ยงยุทธ ตันฑุลเวสส 
3. ผศ.ดร. พรพิมล ประยงค์พันธ์ 
4. ผศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ 
5. ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%204/M.Ed.Chem_57_4.3_1.pdf


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 55 
 

ปีการศึกษา รายชื่อ 

2557 1. ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน 
2. ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ ดรบัณฑิต 
3. ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรือง 
5. ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีการออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไปร้อยละ 98.96 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 4.48 จากคะแนนเต็ม 5และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 99.48 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 4.61 จาก
คะแนนเต็ม 5 (M.Ed.Chem_57_4.3_2) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_4.3_1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปี  2555 2556 และ 2557 
M.Ed.Chem_57_4.3_2 แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร   √   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  √   ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน  √    น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ

ศาสตร์ และศึ กษาศาสตร์ ก รอบมาตรฐ านคุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ ง ช าติ  พ . ศ .  2552 
(M.Ed.Chem_57_5.1_1) และมาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศของคุรุสภา (M.Ed.Chem_57_5.1_2) 
เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์จุดประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร 

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตรค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และ
จัดแผนการเรียนร่วมกัน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านและมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตาม
ประกาศคุรุสภา  มาประกอบการพิจารณาก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็น
กรรมการ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.  เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตรและ
ส่งให้สภาวิชาชีพรับรอง 

7.  น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 
8.  สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
9.  มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน าผล

การประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

แผนผังแสดงระบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

 

 

ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรจุดประสงค์ของหลักสูตรและก าหนดโครงสร้างหลักสตูร 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่าง
หลักสตูร 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามประกาศของคุรุสภา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร ์

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_1.pdf
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) เป็นหลักสูตร

ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาค
การศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  เรียนไม่น้อยกว่า 40 
หน่วยกิต และ แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   เรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิตโดยแบ่งสาระ
รายวิชาหมวดวิชา ดังนี้  

หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
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แบบ 1 (ไม่ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู) 

แบบ 2 (ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  6 10 
2. หมวดวิชาบังคับ   20 14 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  10 10 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  10 4 
3. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    2 2 
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู  - 8 
 4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 

 - 2 

 4.2 การปฏิบัติการสอนและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

- 6 

5. ปริญญานิพนธ์  12 12 
รวมไม่น้อยกว่า  40 46 

 
 ส าหรับรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนรวมทั้งการปฏิบัติการสอนและการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์หลักสูตรก าหนดให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชั้นน า โดยมี
ลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวทและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  (M.Ed.Chem_57_5.1_3) และหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) อาจารย์แต่ละรายวิชาเสนอแนวทางการปรับปรุงรายวิชา 
(M.Ed.Chem_57_5.1_4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี  (มคอ.7) 
(M.Ed.Chem_57_5.1_5)  มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (M.Ed.Chem_57_5.1_6) และหลักสูตรได้ให้นิสิต
ประเมินรายวิชาต่างๆ ผ่านระบบ supreme เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิ้น
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิด
สอนวิชาในหัวข้อที่ทันสมัย  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_6
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6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ. 3 ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชา
และจัดท ามคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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แผนผังแสดงการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้า
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตดังนี้คือหลักสูตร ได้พิจารณาแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ได้มีการ
เปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จ านวนมาก ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท าให้จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิง
สาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืน ๆ ด้วยเช่นโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน เป็นต้นจึงได้จัด
ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมสะเต็มเพ่ิมเติมในรายวิชา คม 588 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ เคมี นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้จัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP) เพ่ิมขึ้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ นอกนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะท าให้นิสิตมีความพร้อมมากที่สุดคือ ต้องมี
พ้ืนฐานทางวิชาการดีเยี่ยม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความเป็นครูดีเยี่ยม
แล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย จึงได้จัดให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตร ได้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่วิชา คม 663  สัมมนาเคมี

อาจารย์ประจ าหลักสตูรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อ
รายวิชาและจัดท ามคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและแผนการ
ปรับปรุงรายวิชาและ มคอ.5 และการประเมินรายวิชาผ่านระบบ 
supreme 

คณะกรรมการงานวิชาการ รวบรวมมคอ. 5 หลังเสร็จสิ้น
การสอนในแตล่ะภาคการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อนประชุมร่วมกัน เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และกลยุทธ์การสอน 

คณาจารย์ในแตล่ะสาขาวิชาประชุมพิจารณามคอ. 5 เพื่อปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิดสอนวิชาในหัวข้อท่ีทันสมัย 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและภาควิชาเพื่อด าเนินการจัดการเรยีนการสอน 

คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควชิาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนเพื่อจัดท า 
มคอ. 3 ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
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ศึกษา 2  เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อนาคต 
(M.Ed.Chem_57_5.1_7) 

 ในหลักสูตรมีการจัดการรายวิชาให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็น 1) หมวดวิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา ส าหรับรายวิชาทางการศึกษาได้แก่ หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ก าหนดให้นิสิตที่เรียน 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   เรียนในวิชาดังต่อไปนี้  พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษาและพฐ 502 
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้ และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)เรียน หมวด
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ในวิชาดังต่อไปนี้ ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู  ศษ 512 
จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครูศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ศษ 514 
การประกันคุณภาพการศึกษา ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาจัดให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด และมาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐาน   2) หมวดวิชาบังคับแบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน 
ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  ได้แก่  คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี   คม 611 สัมมนาเคมี
ศึกษา 1สัมมนาเคมีศึกษา 2   วทศ 501     ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณา
การศาสตร์ทางการศึกษา วิชาเอก และการวิจัย จึงก าหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตรจะต้องเรียน   และ
กลุ่มวิชาเอก                                                                                                                                 

 เนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่มีความลุ่มลึกมากกว่าและใน
กลุ่มวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้หลักสุตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายให้นิสิตเลือกตามความ
สนใจ ส าหรับการเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถจบได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนดในหลักสูตรโดยในปีที่ 1 ก านดให้นิสิตเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ปีที่ 2ก าหนดให้นิสิต
ท าปริญญานิพนธ์ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตารางเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2557 ให้เป็นไปตามแผนการ
เรียน (M.Ed.Chem_57_5.1_8) 

หลักสูตรมีการจัดการรายวิชาให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม ส าหรับรายวิชาทางการศึกษาได้แก่ หมวด
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาก าหนดให้นิสิตที่เรียน แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   เรียนในวิชา
ดังต่อไปนี้  พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษาและพฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)เรียน หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ในวิชาดังต่อไปนี้ ศษ 511 
ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครูศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครูศษ 513 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษาศษ 521 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาจัดให้เป็นไปตามข้อก าหนด และมาตรฐานของคุรุสภา 11 
มาตรฐาน  2) หมวดวิชาบังคับ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกนก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ได้แก่  คม 588 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี   คม 611สัมมนาเคมีศึกษา 1สัมมนาเคมีศึกษา 2   วทศ 501ภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา วิชาเอก และการวิจัย จึง
ก าหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตรจะต้องเรียนและกลุ่มวิชาเอก 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_5.1_1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และ

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_7
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_1.pdf
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
M.Ed.Chem_57_5.1_2 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศของคุรุสภา 
M.Ed.Chem_57_5.1_3 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวทและโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 
M.Ed.Chem_57_5.1_4 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.1_5 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
M.Ed.Chem_57_5.1_6 มคอ. 5  รายวิชาที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 (7 รายวชิา) 
M.Ed.Chem_57_5.1_7 มคอ. 3 รายวิชา คม 588, คม 663  
M.Ed.Chem_57_5.1_8 แผนการเรียนในหลักสูตรและตารางเรียนในปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_6
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_7
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.1_8.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
 

- การก าหนดผู้สอน 
1.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษา

ของนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่ม
สาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)   

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชา
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

4.  ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการ
เรียนการสอน 
  

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท ารา่งรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุม่สาขาวิชาย่อย 

มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพือ่น าเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ก าหนดให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรยีนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรยีนการสอน 
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 ในปีการศึกษา 2557คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชา
ตามแผนการศึกษาของนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้
ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย(เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ 
ชีวเคมี)ส าหรับวิชาทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานจากนั้นมีการประชุม
คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากนั้น
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (M.Ed.Chem_57_5.2_1)  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอนอีกครั้ง (M.Ed.Chem_57_5.2_2)    นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา (M.Ed.Chem_57_5.2_3)   ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  6  วิชา ภาคเรียนที่ 2 จ านวน  
6  วิชาและผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการ
เรียนการสอนเมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงในแต่ละภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์
ผู้สอน(ปค 003)  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการสอนแต่ละรายวิชา 
(M.Ed.Chem_57_5.2_4) 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในมคอ.3และ มคอ.4พร้อม
ทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
3.  หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ

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

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
5.  หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือ

ด าเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ.
5/มคอ.6   

6.  ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 
  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_4.pdf
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แผนผังแสดงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชามีการจัดท าและส่งมคอ. 3 ตามระบบและขั้นตอน โดยในภาคการ
เรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ. 3 จ านวน 6 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 6  
รายวิชา (M.Ed.Chem_57_5.2_5)  จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ ติดตาม มคอ. 3 พบว่ามี
ปัญหาการส่งล่าช้า เนื่องจากมีรายวิชาที่เป็นวิชาที่คณะวิทยาศาตร์จัดการเรียนรู้ ได้แก่ วิชา SCI501 และ
วิชาทางการศึกษาที่สอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ร่วมผลิตครู อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงแจ้ง
ต่อฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือประสานงานด้วยวาจาในปีการศึกษาต่อไปอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เห็นควรให้แก้ปัญหาการล่าช้าดังกล่าว โดยท าการบันทึกแจ้งที่ภาควิชา  คณะวิทยาศาตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

 
  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรแจ้ง ส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยผ์ู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
และส่งให้คณะกรรมการงานวิชาการซึ่งก ากับดูแลการท า มคอ. 3 และ มคอ.4ของอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรตรวจสอบมคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ตาม มคอ. 2 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรแจ้งต่อภาควิชาเคมีด าเนินการปิดรายวิชาทีไ่ม่มีนิสติลงทะเบยีน 
 

ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสติ (ปค.003/004) 

ปรับปรุง มคอ. 3 / มคอ. 4 ในปีการศึกษาต่อไป 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_5


รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 67 
 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 
หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยพิจารณา

ความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
3.  นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้

ค าปรึกษา ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
4.  นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 
คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอชื่อโดยความเห็นชิบของคณบดีต้นสังกัดเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจาณาแต่งตั้ง 

5.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้า
โครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

6.  อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการท า
ปริญญานิพนธ์ 

7.  นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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แผนผังแสดงการควบคุมหวัข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้า

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยจัดให้มีรายวิชา วทศ 502
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (M.Ed.Chem_57_5.2_6) เพ่ือศึกษา
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้าและ
ทันสมัย วิเคราะห์งานวิจัย สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนด
ประเด็นวิจัย จนสามารถการเขียนและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยและได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษที่
ทรงคุณวุฒิ (M.Ed.Chem_57_5.2_7) ท าให้นิสิตได้เค้าโครงงานวิจัยที่น่าสนใจ ทันสมัยเพ่ือน าไปปรึกษา
เพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป  

 
  

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 รายงานความก้าวหน้า
ทุกภาคการศึกษา 

ไม่ผ่าน 
 

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

น าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

สอบปากเปลา่ 

ส าเร็จการศึกษา 

 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท า
ปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการท าปริญญานิพนธ ์

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
 

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

นิสิต 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ก าหนดหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด 

 

ผ่าน 
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
1.  นิสิตเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและจ านวนนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม 

(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554  (M.Ed.Chem_57_5.2_8) และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
5.  หลักสูตรส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แผนผังแสดงการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธก์ับหัวข้อปริญญานิพนธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีโดย มีการประชุมแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ า ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิต (M.Ed.Chem_57_5.2_9) โดยการแต่งตั้งมีการ
ด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเสนอค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการน าเสนอการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จ านวน 3 คนดังนี้ 

ชื่อ-สกุลนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ตั้งแต ่

วัน/เดือน/ป ี
1. น.ส.เพชรศิรินทร์ ค าตุ่น ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา  29 เม.ย 2558 
2. นายจตุพร บุญชัยยทธศักดิ์ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน -  25 พ.ค.2558 
3. น.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย  ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต -  5 มิ.ย.2558 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบตัิอาจารย์ที่ปรกึษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมศว ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาพ.ศ.2554 

นิสิตเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีของอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์ 
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เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว หลักสูตรได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ใน ทั้งสิ้น 15 รายการปะเมินพบว่า มีคะแนน เท่ากับ 5 ทุกรายการ อยู่
ในระดับ มากที่สุด (M.Ed.Chem_57_5.2_10) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีเกี่ยวกับการพิจารณาภาระงานสอน 
M.Ed.Chem_57_5.2_2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.2_3 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร (คม584, คม661, คม663, 

วทศ502) 
M.Ed.Chem_57_5.2_4 ปค. 003 ปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.2_5 มคอ.3 ปีการศึกษา 2557  
M.Ed.Chem_57_5.2_6 มคอ.3 รายวิชา วทศ 502 
M.Ed.Chem_57_5.2_7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษรายวิชา วทศ 502 
M.Ed.Chem_57_5.2_8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
M.Ed.Chem_57_5.2_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประวัติและผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_5.2_10 แบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_5
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_9
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.2_10.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 
 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2  
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน 

มคอ. 2 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.

3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยการท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชา

ที่เปิดสอน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน และผลการประเมิน 

8. มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
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แผนผังแสดงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

หลักสูตรได้การก าหนดวิธีการประเมินไว้ในมคอ.2 โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และภาควิชา ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้และการ
ประเมินตามสภาพจริงไว้ในหลักสูตร ตามกระบวนการจัดท าหลักสูตร สามารถแยกการประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส่งใน มคอ.2 ดังนี้ 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1. สังเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรยีน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมายหรือสอบถาม
จากผู้ร่วมงาน 

2.ด้านความรู้ 1. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ในการปฏิบัติงาน  การ
อภิปราย การน าเสนอผลงาน 
2. ผลการสอบ 
3. ประสิทธิภาพในการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 1. การมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายใน
ช้ันเรียน  
2. ผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวความคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การสร้างสรรค์และการประยุกต ์

หลักสตูรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยการท าแบบประเมนิการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

อาจารยผ์ู้สอนตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 แล้วเสนอ
ภาควิชาและคณะ 

อาจารยผ์ู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ 

หลักสตูรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 

อาจารยผ์ู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

อาจารยผ์ู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรบัปรุงแก้ไข 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
3. ผลการสอบในรูปแบบของเกรด โดยเฉพาะปริญญา
นิพนธ์ตอ้งมีบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. พฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การยอมรับเหตผุลของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ไดร้ับ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติใน
การสอบ 
2. การน าเสนอผลงานและการเขยีนรายงาน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิต ขณะท ากิจกรรมการสอน
หน้าช้ันเรียน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้  การ
จัดท าแผนการเรียนรู้และการท าวิจัยในช้ันเรียน  รวมถึงการ
ประเมินตนเองของนิสิต 
2. ประเมินผลจากการจัดท าแผนการเรียนรู้ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  การปฎิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การท าวิจั ยในช้ันเรียนใน
สถานศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูประจ าช้ัน เพื่อน อาจารย์นิเทศ 
ร่วมประเมินนิสิตในด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของ

รายวิชาใน มคอ. 2 และการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 
ของแต่ละรายวิชาในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 คนจะร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขพบว่าอาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 เสนอภาควิชาและ
คณะในเวบไซต์คณะวิทยาศาสตร์นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 5 วิชา และในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 6 วิชา (M.Ed.Chem_57_5.3_1) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในแต่ละรายวิชาดังนี้ 

 
ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับดีมาก (4.57) ระดับดีมาก (4.94) 
2. ด้านความรู้ ระดับดี (4.22) ระดับดีมาก (4.81) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดี (4.25) ระดับดีมาก (4.67) 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ ระดับดี (4.29) ระดับดีมาก (4.74) 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับดี (4.28) ระดับดีมาก (4.73) 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดี (4.20) ระดับดีมาก (4.78) 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.3_1.pdf
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแต่ละรายวิชาเสนอต่อมี

การประชุมภาควิชา และอาจารย์แต่ละวิชาได้เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุป

แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุม

ภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจง

การตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E จ านวนมาก 
6.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่

ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนาม
ผู้สอน  หัวหน้าภาควิชา  และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป  

7. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 
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แผนผังแสดงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรได้ร่วมกับภาควิชาก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตในบางรายวิชา 

เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยอาศัยแบบสอบถามของทางมหาวิทยาลัยและมีการ
ก าหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา เช่น การใช้ข้อสอบ
ประมวลผลการเรียนรู้ในปลายภาคการศึกษา จากนั้นน าเข้าท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือบรรจุลงใน มคอ. 7 ของ
หลักสูตรและวิเคราะห์ผลเพ่ือน าไปปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสม (M.Ed.Chem_57_5.3_2) นอกจากนี้
อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการเรียนของนิสิตให้ภาควิชาเคมีจัดประชุมเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนิสิตแต่ละ
รายวิชา (M.Ed.Chem_57_5.3_3) น าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป 
 
  

อาจารยผ์ู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ 

ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 

คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ ภาควชิา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพื่อน าเสนอในการประชุมภาควิชา 
 

ประชุมภาควิชา  เพื่อตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศกึษา โดยให้ผูส้อนช้ีแจง
การตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสติได้เกรดต่ ากว่า B 

มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรยีนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา 

หลักสตูรน าข้อมลูการประเมินผลการเรยีนรู้มาจัดท า มคอ.7 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.3_2.pdf
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

1.  คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

2.  หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ 
ก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร 

5.  เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  
 
หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของภาควิชาเคมีก าหนดให้มีการติดตามจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5และมคอ. 6 ของแต่ละภาคเรียน โดยใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 10 รายวิชา และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา และมีการรวบรวม
ส่งคณะวิทยาศาสตร์และด าเนินการเผยแพร่บนเวปไซด์ (M.Ed.Chem_57_5.3_4)  
 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.  นิสิตด าเนินการท าปริญญาพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงาน

ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอสอบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ
กรรมการอีก 1 คนที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณา
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 
คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์ 

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

5.  นิสิตต้องผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญา
นิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา (M.Ed.Chem_57_5.3_5) 

6.  นิสิตต้องส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมี
เกณฑ์ท่ีชัดเจนของบัณฑิตวิทยาลัยดังปรากฏใน บว.692 ปริญญาโท (M.Ed.Chem_57_5.3_6) ดังนี้ 
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ลักษณะการตีพิมพ ์ คุณภาพของวารสาร / สิ่งพิมพ์ 
1. การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 

0.50 

2. การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI หรือ
รายชื่อวารสารระดับชาติตามประกาศ สมศ. 

0.75 

3. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอนัดับวารสารSJR หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 

     
     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_5.3_1 แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
M.Ed.Chem_57_5.3_2 มคอ.7 
M.Ed.Chem_57_5.3_3 การประชุมภาควิชาเคมีครั้งที่ 1/2558 และ 4/2558 เพ่ือตัดสินผลการเรียน 
M.Ed.Chem_57_5.3_4 มคอ.5, 6 และ 7 ปีการศึกษา 2557 ทีด่ าเนินการเผยแพร่บนเวบไซด์ 
M.Ed.Chem_57_5.3_5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา 
M.Ed.Chem_57_5.3_6 แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

(บว.692) ปริญญาโท 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
สาขาวิชาเคมี มีการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร จ านวน 4 ครั้ง โดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า
ร้อยละ 80 () 

M.Ed.Chem_57_5.4_1 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4
ครั้ง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรกศ.ม.สาขาวิชาเคมี ได้จัดท า
มคอ. 2 ของหลักสูตรโดยผ่านความ
เห็ น ชอบ หลั ก สู ต ร จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่7 
ส . ค . 2557แ ล ะ ไ ด้ เ ปิ ด ส อน ใน ภ า ค
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 () 

M.Ed.Chem_57_5.4_2  
เล่ม มคอ. 2 ประทับตรา
จาก สกอ. 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
สาขาวิชาเคมี ได้จัดท า มคอ.3 ครบทุก
รายวิชา () 

M.Ed.Chem_57_5.4_3  
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 3ทุกรายวิชา  
(19รายวิชา) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
สาขาวิชาเคมี ได้จัดท า มคอ.5 ครบทุก
รายวิชา () 

M.Ed.Chem_57_5.4_4 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 5 ทุกรายวิชา 
(19 รายวิชา) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
สาขาวิชาเคมี ได้จัดท า มคอ.7 () 

M.Ed.Chem_57_5.4_5  
มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
ส าข า วิ ช า เ คมี  ไ ด้ มี ก า รท วน สอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ .  3
จ านวน 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ
57.89 () 

M.Ed.Chem_57_5.4_6 
สรุปแบบประเมินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้   

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 2557หลักสูตร  กศ.ม . 
สาขาวิชาเคมี  ได้มีการประชุมเพื่ อ
สรุปผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2556 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการ

M.Ed.Chem_57_5.4_7 
ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า /
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_7.pdf
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

ประเมินผลการเรียนรู้  ในปีการศึกษา
ถัดไปโดยให้ทุกรายวิชาระบุการปรับปรุง
ในมคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดในปี
การศึกษา 2557() 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2557 ภาควิชามีอาจารย์
ใหม่ 2 คน คือ อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม 
และ อาจารย์ณัฐพล อภิรติกุล โดยได้รับ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน
จากอาจารย์พี่เลี้ยงในสาขาเคมีวิเคราะห์
และเคมีอินทรีย์ นอกจากนี้อาจารย์ฐิติ
รัตน์ แม้นทิม ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัย () 

M.Ed.Chem_57_5.4_8 
เอกสารการปฐมนิเทศของ
อาจารย์ใหม่ 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ () 

M.Ed.Chem_57_5.4_9 
รายงานสรุปการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของอาจารย์ประจ า 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ปีการศึ กษา 2557 มีบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100() 

M.Ed.Chem_57_5.4_10 
รายงานสรุปการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

-  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

-  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีการด าเนินงานร้อยละ100ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
 

  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_9.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%205/M.Ed.Chem_57_5.4_10.pdf
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน 
 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมโดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนจากปีการศึกษาก่อน มาพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาปัจจุบันก่อนเปิดภาคเรียน 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนละพัฒนา
ของภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือก าหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 

3.  ฝ่ายแผนและพัฒนาด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
4.  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.  ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  
6.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร น าเสนอภาควิชาเพ่ือปรับปรุงด าเนินการ หากภาควิชาหรือหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ 
ประสานไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ให้ด าเนินการ 

7.  ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมโดยน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้จากปีการศึกษาก่อน ไปพิจารณาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

เสนอฝ่ายแผนและพัฒนาของภาควิชา เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 
เพื่อก าหนดสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรูร้่วมกัน 
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 ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ทั้งทางด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา การจัดพ้ืนที่หรือสถานที่ส าหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงห้องวิจัย และอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อก ารวิจัย 
(M.Ed.Chem_57_6.1_1) น าเสนอภาควิชา และภาควิชาได้มีการประชุม เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกันของทุกหลักสูตรในภาควิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมและความ
เหมาะสม และฝ่ายแผนและพัฒนาได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ทั้งงบด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดการ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2558 ส าหรับ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 14 รายการ เป็นเงิน 919,220 บาท (M.Ed.Chem_57_6.1_2) และเสนอขอ
ตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_2.pdf
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ประจ าปีงบประมาณ 2558  ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 276,041 บาท
(M.Ed.Chem_57_6.1_3) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรในการก ากับของภาควิชาให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น และไดด้ าเนินการจัดซื้อ และรับมอบไป
แล้วทุกรายการ (M.Ed.Chem_57_6.1_4) 
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและส ารวจสภาพ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน โดยในปีการศึกษา 2557 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง 
ทุกห้องมีเครื่อง LCD และคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการ
เรียนการสอน ส่วนห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย จะมีตู้ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน และใน
ห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถ
ทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชาสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Wi-Fi และระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี (M.Ed.Chem_57_6.1_5) 
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
ความพร้อมต่อการศึกษาเท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่นห้องสมุด ต ารา หนังสือ ฐานข้อมูล ฯ 
เท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนตความเร็วสูง เท่ากับ 4.20 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดพ้ืนที่หรือสถานที่ในการพบปะสังสรรค์ของนิสิตและอาจารย์ 
เท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อห้องวิจัย และเครื่องมือพ้ืนฐานในการท าวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการวิจัยเท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด เท่ากับ 4.15 จากคะแนนเต็ม 5  ซึ่งผลการประเมินรวม
เกิน 3.51 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน    และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้คือควรมีห้องพักหรือสถานที่พักส าหรับนิสิตและ
อาจารย์ได้พบปะสังสรรค์หรือท างานร่วมกัน (M.Ed.Chem_57_6.1_6) 
 
สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร ดังนี้ 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
ความพร้อมต่อการศึกษาเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_6.pdf
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คะแนนความพึงพอใจต่อทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่นห้องสมุด ต ารา หนังสือ ฐานข้อมูล ฯ 
เท่ากับ  4.25 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนตความเร็วสูงเท่ากับ 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดพ้ืนที่หรือสถานที่ในการพบปะสังสรรค์ของนิสิตและอาจารย์ 
เท่ากับ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจต่อห้องวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการวิจัย
เท่ากับ3.25จากคะแนนเต็ม 5 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด เท่ากับ 3.91จากคะแนนเต็ม 5  ซึ่งผลการประเมินรวม
เกิน 3.51 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน    และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้คือควรมีห้องพักหรือสถานที่พักส าหรับนิสิตและ
อาจารย์ ได้พบปะสั งสรรค์หรือท างานร่วมกัน  และติดตั้ ง อินเตอร์ เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสู ง 
(M.Ed.Chem_57_6.1_7) 
 
  

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_7.pdf
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิต พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณา โดยจากคะแนนความพึงพอใจทุกด้าน ทั้งของนิสิตในหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรผ่านเกณฑ์ และได้มีมติแก้ไขปรับปรุงเรื่องการจัดสถานที่พัก หรือพบปะ สังสรรค์ของ
อาจารย์และนิสิตในหลักสูตรเป็น19-1003 และบริเวณหน้าห้อง15-1020 (M.Ed.Chem_57_6.1_8) 
รวมถึงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้ประสานงานไปยังคณะให้ด าเนินการ และคณะได้
ด าเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเรียบร้อยแล้ว (M.Ed.Chem_57_6.1_9) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี ได้ติดตามประเมินผลการแก้ไขจากข้อเสนอแนะว่า
ได้ผลอย่างไร และเก็บเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Ed.Chem_57_6.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องความต้องการสิ่งสนับสนุน

การเรียน 
M.Ed.Chem_57_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_57_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_57_6.1_4 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม

ค าขอตั้งงบประมาณ 
M.Ed.Chem_57_6.1_5 แบบส ารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

ของส านักหอสมุด 
M.Ed.Chem_57_6.1_6 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_6.1_7 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร 

M.Ed.Chem_57_6.1_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

M.Ed.Chem_57_6.1_9 เอกสารหรือภาพถ่ายที่คณะได้ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_9.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_1.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_2.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_3.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_4.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_5.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_6.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_7.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_8.pdf
เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_9.pdf
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 1 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 2 4.73 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 3 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี 4 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี ้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.27 ดี 13 ตัวบ่งชี ้

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.73 
(2.1,2.2) 

4.73 
 

ดีมาก 

3 3 2.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.00 
 

น้อย 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.67 ดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.33 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 42.46  

ผลการประเมิน 2.86 3.25 4.73 3.27 ดี 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.หลักสูตรมีแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์และมีการพัฒนาตามกรอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบัณฑิตตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการ
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มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก 

2.มีผลงานของนิสิตและบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีการรับรองคุณภาพ 

พัฒนาทักษะในการเขียนบทความในระดับ
นานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

1.ควรพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนานิสิตและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 อย่างเป็นระบบและมีประเมินผลส าเร็จจาก

เป้าประสงค์ของกระบวนการพัฒนาเป็นแนว

ทางการด าเนินงานพัฒนาให้ครบถ้วน 

2.สอดแทรกทักษะของทางภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น  

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ควรพิจารณาแนวทางการรับนิสิตให้มีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนและมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการ
ศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผล

งาน วิจัย นวัตกรรม หรือสื่อในด้านการศึกษาเคมี 

หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

วิทยาศาสตร์เคมีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และ

จุดเน้นของหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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1) หลักสูตรมีรายวิชาที่สนองความต้องการของนิสิตที่
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
สาหรับนิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา (วท.บ., 

วศ.บ.) และได้ทุน สควค. สามารถที่จะได้รับปริญญา

โทและใบประกอบวิชาชีพพร้อมกัน หลักสูตรยืดหยุ่น

ให้มีการจัดการเรียนรู้ตามพื้นฐานของผู้เรียน  

1.ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือ
วิธีการเรียนการสอนตามสภาพของนิสิตรับเข้า โดย
เน้นให้นิสิตท า problem base หรือ research base 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สาระของรายวิชามีความ 
ทันสมัยและเป็นพลวัตรอย่างเสมอ 
2.ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นครู เช่น กิจกรรม
สร้างเป็นผู้น า จิตสาธารณะ หรือสร้างความศรัทธาใน
วิชาชีพครู    
3.ก าหนดแนวทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจ
พิจารณาจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
และสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาครู 
จะท าให้เกิดเป็นโจทย์วิจัยและน าเข้าสู่การท า
วิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

ควรเพ่ิมเติมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรง
กับความต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก Common Data Set 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 6.0 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 2.0 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 8.92 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 33.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 2 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

6 ช้ิน   

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

2 ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 5.20 น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 5.20 น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

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 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 80 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

6 ช้ิน   
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60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

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

    

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

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

  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   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 5.20 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   
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81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์   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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ภาคผนวก ข รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
M.Ed.Chem_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร(มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
M.Ed.Chem_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
M.Ed.Chem_57_1.1_3 ข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน 
M.Ed.Chem_57_1.1_4 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
M.Ed.Chem_57_1.1_5 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
M.Ed.Chem_57_1.1_6 บทความวิจัยนิสิตที่จบการศึกษาปี 2557 
M.Ed.Chem_57_1.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_1.1_8 โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ 
M.Ed.Chem_57_1.1_9 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 - 5 
 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
M.Ed.chem_57_2.1_1 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
M.Ed.chem_57_2.1_2 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 
M.Ed.Chem_57_2.2_1 รายชื่อบัณฑิตหรือเอกสารที่แสดงการจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_2.2_2 วันศิริ สมบุญ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์และ

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์”  

M.Ed.Chem_57_2.2_3 สุรุจิรา บุญเลิศ “การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง
สารละลายกรดและเบส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” 

M.Ed.Chem_57_2.2_4 นรชัย พิทักษ์พรชัย “การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการแยกสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ในการทดลองเสมือน”  

M.Ed.Chem_57_2.2_5 ภัทริกา เจริญสุข “การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสาร
เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชา
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

M.Ed.Chem_57_2.2_6 ชิวานันท์ สงวนบุญญพงษ์ “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องสารประกอบและธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”  

M.Ed.Chem_57_2.2_7 ยศวดี ฐิติวร “การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี 
โดยใช้บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี” 

M.Ed.Chem_57_2.2_8 จารุวัฒน์ ชูรักษ์ “การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การหา
ปริมาณเหล็กในน้ าตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี” 

M.Ed.Chem_57_2.2_9 สุรุจิรา บุญเลิศ “A Study of Learning Achievement Using Virtual 
Practical in Acid-Base Solution for Mathayomsuksa I Students” 

 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 
M.Ed.Chem_57_3.1_1 แผนการรับนิสิตของหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_3.1_2 1) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557  
2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตตามโครงการสควค.ระยะ
ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการสควค. 

M.Ed.Chem_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งสอบสัมภาษณ์ 
M.Ed.Chem_57_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องผลการสอบคัดเลือก 

(สอบสัมภาษณ์) ประจ าปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_3.1_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องการพิจารณาผลการ

ด าเนินงานการรับนิสิต 
M.Ed.Chem_57_3.1_6 เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
M.Ed.Chem_57_3.1_7 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลา

ที่ก าหนด ปีการศึกษา2558 
M.Ed.Chem_57_3.1_8 ปฏิธินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557  (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 
M.Ed.Chem_57_3.1_9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
M.Ed.Chem_57_3.1_10 รายงานประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณให้เรียนในวิชาพ้ืนฐานของ

นิสิตที่จบในหลักสูตรจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 
M.Ed.Chem_57_3.2_1 ปฏิธินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557  (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 
M.Ed.Chem_57_3.2_2 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_3.2_3 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Chem_57_3.2_4 มคอ. 3 (คม 661, คม 663, วทศ 501, วทศ 502, คม 584, คม 588, ศษ 

531) 
M.Ed.Chem_57_3.2_5 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว. สสวท. และโรงเรยีน 
M.Ed.Chem_57_3.2_6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
M.Ed.Chem_57_3.2_7 โครงการพัฒนานิสิต (โครงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู, โครงการสะเต็ม

ศึกษา และโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
(วทร.)) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
M.Ed.Chem_57_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
M.Ed.Chem_57_3.3_2 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 และ 2557 
M.Ed.Chem_57_3.3_3 แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
M.Ed.Chem_57_3.3_4 รายงานข้อร้องเรียนของนิสิตต่อหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_3.3_5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
M.Ed.Chem_57_4.1_1 รายการการประชุมของภาควิชาเกี่ยวกับการพิจารณาสาขาขาดแคลนและ

คุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ทางการศึกษา ปี 2556 
M.Ed.Chem_57_4.1_2 รายงานการประชุมของภาควิชาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์

ใหมท่างการศึกษา ปี 2557 
M.Ed.Chem_57_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคล เพื่อจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
M.Ed.Chem_57_4.1_4  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ต าแหน่ง 7-1993, 7-4478) 
M.Ed.Chem_57_4.1_5 เอกสารการได้รับการอบรมและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อ.ฐิติรัตน์) 
M.Ed.Chem_57_4.1_6 รายงานการประชุมว่าด้วยการพิจารณาผลประเมินภาระงานของอาจารย์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_7 รายงานการประชุมภาควิชาว่าด้วยเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_8 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_9 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_10 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_11 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องพิจารณาสรุปผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_12 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 3/2558 วาระเรื่อง ติดตามผลการ

ด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Chem_57_4.1_13 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
M.Ed.Chem_57_4.1_14 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และ

เอกสารการเข้าร่วมโครงการฝ่ายวิชาการภาควิชาเรื่องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
M.Ed.Chem_57_4.1_15 เอกสารการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_4.1_16 แบบติดตามประเมินผลของภาควิชา 
M.Ed.Chem_57_4.1_17 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องสรุปผลและการ

วางแผนพัฒนาตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 
M.Ed.Chem_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 
M.Ed.Chem_57_4.2.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 
M.Ed.Chem_57_4.2.3_1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_2 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_3 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ในการทดลองเสมือน  

M.Ed.Chem_57_4.2.3_4 การพัฒนาการทดลองเสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสารเพ่ือศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารประกอบและธาตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

M.Ed.Chem_57_4.2.3_6 การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี โดยใช้บท
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟี 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_7 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การหาปริมาณเหล็กในน้ า
ตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

M.Ed.Chem_57_4.2.3_8 A Study of Learning Achievement Using Virtual Practical in Acid-
Base Solution for Mathayomsuksa I Students 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 
M.Ed.Chem_57_4.3_1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปี  2555 2556 และ 2557 
M.Ed.Chem_57_4.3_2 แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
M.Ed.Chem_57_5.1_1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
M.Ed.Chem_57_5.1_2 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศของคุรุสภา 
M.Ed.Chem_57_5.1_3 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวทและโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 
M.Ed.Chem_57_5.1_4 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.1_5 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
M.Ed.Chem_57_5.1_6 มคอ. 5  รายวิชาที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 (7 รายวชิา) 
M.Ed.Chem_57_5.1_7 มคอ. 3 รายวิชา คม 588, คม 663  
M.Ed.Chem_57_5.1_8 แผนการเรียนในหลักสูตรและตารางเรียนในปีการศึกษา 2557 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
M.Ed.Chem_57_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีเกี่ยวกับการพิจารณาภาระงานสอน 
M.Ed.Chem_57_5.2_2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.2_3 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร (คม584, คม661, คม663, วทศ

502) 
M.Ed.Chem_57_5.2_4 ปค. 003 ปีการศึกษา 2557 
M.Ed.Chem_57_5.2_5 มคอ.3 ปีการศึกษา 2557  
M.Ed.Chem_57_5.2_6 มคอ.3 รายวิชา วทศ 502 
M.Ed.Chem_57_5.2_7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษรายวิชา วทศ 502 
M.Ed.Chem_57_5.2_8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
M.Ed.Chem_57_5.2_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประวัติและผลงานอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Chem_57_5.2_10 แบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 
M.Ed.Chem_57_5.3_1 แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
M.Ed.Chem_57_5.3_2 มคอ.7 
M.Ed.Chem_57_5.3_3 การประชุมภาควิชาเคมีครั้งที่ 1/2558 และ 4/2558 เพ่ือตัดสินผลการ

เรียน 
M.Ed.Chem_57_5.3_4 มคอ.5, 6 และ 7 ปีการศึกษา 2557 ทีด่ าเนินการเผยแพร่บนเวบไซด์ 
M.Ed.Chem_57_5.3_5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา 
M.Ed.Chem_57_5.3_6 แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
(บว.692) ปริญญาโท 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 
M.Ed.Chem_57_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 ครั้ง 
M.Ed.Chem_57_5.4_2 เล่ม มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ. 
M.Ed.Chem_57_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชา (19รายวิชา) 
M.Ed.Chem_57_5.4_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชา (19 รายวิชา) 
M.Ed.Chem_57_5.4_5 มคอ. 7 
M.Ed.Chem_57_5.4_6 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
M.Ed.Chem_57_5.4_7 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน มคอ. 7 ปี

ที่แล้ว 
M.Ed.Chem_57_5.4_8 เอกสารการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ 
M.Ed.Chem_57_5.4_9 รายงานสรุปการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจ า 
M.Ed.Chem_57_5.4_10 รายงานสรุปการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
M.Ed.Chem_57_6.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องความต้องการสิ่งสนับสนุน

การเรียน 
M.Ed.Chem_57_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_57_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและ

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_57_6.1_4 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม

ค าขอตั้งงบประมาณ 
M.Ed.Chem_57_6.1_5 แบบส ารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

ของส านักหอสมุด 
M.Ed.Chem_57_6.1_6 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
M.Ed.Chem_57_6.1_7 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร 

M.Ed.Chem_57_6.1_8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

M.Ed.Chem_57_6.1_9 เอกสารหรือภาพถ่ายที่คณะได้ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

 


