
 
  
 

  

 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2558 
 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดบั 

คณะวทิยาศาสตร์ 

  
 
 
 

 
 

วันที ่ 8 กรกฎาคม 2559 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
 

1 

 
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 

 
 ................................................................... ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล) 
 
 
 
 
 ................................................................... กรรมการ 
 (อาจารย์ ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์) 
 
 
 
 
 
 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
 (ดร.โสมฉาย บุญญานันต์) 
 
 
 
 
 ................................................................... ผู้ประสานงาน 
 (ดร.อมรมาศ กีรติสิน) 

 
 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
 

2 

สารบัญ 
 
  หน้า 
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 
3. บทน า 5 
4. วิธีการประเมิน 6 
5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1   7 
6. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6)   8 
7. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 11 
8. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 12 
6. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 13 
7. ภาคผนวก 18 
 
  
 
 
 
   
 
 
 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
 

3 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (4.22 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน ..3..... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2, 4, 5)  
มีจ านวน ...1.... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3 )  
และมีจ านวน ...1.... องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที ่6 )  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.41 ระดบัคุณภาพดมีาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดบัคุณภาพด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ระดบัคุณภาพดมีาก (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.22 ระดบัคุณภาพดมีาก (13 ตัวบ่งชี้) 

 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
1. เป็นหลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาบรูณาการ ทัง้ด้านศลิปะ-วิทยาศาสตร์-การบริหารจดัการ สร้างบณัฑิตท่ีมี

ความรอบรู้และทกัษะทัง้สามด้าน 
2. หลกัสตูรมีจดุเดน่ในเร่ืองสหกิจศกึษา มีความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาคเอกชน 
3. ประธานหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์และมีความรอบรู้ในศาสตร์ สามารถ

พฒันาหลกัสตูรให้ก้าวหน้าในทิศทางท่ีเป็นความต้องการของสงัคม 
4. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรมีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกนัคณุภาพ 
5. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรส่วนหนึง่เป็นศิษย์เก่า ซึง่มีความรักความผกูพนักบัมหาวิทยาลยั เข้าใจ

บริบทของหนว่ยงานเป็นอย่างดี 
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6. มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้ง ให้อาจารย์รุ่นพ่ีชว่ยเหลืออาจารย์รุ่นน้องในด้านต่างๆ เชน่ การขอต าแหนง่
ทางวิชาการ 

7. นิสิตได้รับการปลกูฝังทกัษะและ core competency อย่างมีแบบแผน เกิดประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรจดัให้มีการ benchmark กบัสถาบนัการศกึษาท่ีมีธรรมชาตใิกล้เคียงกนั โดยอาจแยก
เทียบเคียงในแตล่ะพนัธกิจ 

2. ควรปรับปรุงหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควรท าควบคูไ่ปกบัการวางแผนการเปิดหลกัสตูร
บณัฑิตศกึษา (โทและ/หรือเอก ปกตหิรือนานาชาต ิภาษาไทยหรือสองภาษา) เพ่ือการให้เกิดการ
พฒันาองค์ความรู้และการเรียนการสอนทกุระดบัอย่างเต็มศกัยภาพ  

3. อาจพิจารณาร่วมมือกบัคณะวิชาท่ีมีศาสตร์เก่ียวข้อง เชน่ ศลิปกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัในประเทศหรือตา่งประเทศ โดยอาจพิจารณาเปิดหลกัสตูรบรูณาการในลกัษณะ 
dual degree ซึง่เป็นแนวโน้มหลกัสตูรสมยัใหม ่ 

4. ควรแสวงหาทนุการศกึษาจากหนว่ยงานวิจยั (เชน่ สกว. พวอ.) และแหลง่ทนุตา่งๆ ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดระดบับณัฑิตศกึษา 

5. ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม/Knowhow ท่ีเป็นผลงานเดน่ของหลกัสตูรอยา่งเป็น
แบบแผน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน ทัง้ในมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานภายนอก และอาจสรุป
รวมเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีซึง่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้หนว่ยงานได้ตามความเหมาะสมและ
บริบท 

6. ควรจดักิจกรรมศษิย์เก่าสมัพนัธ์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ และสามารถ
น ามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ชื่อย่อ วท.บ.อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25500091109354 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณธรรมน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถมีความรอบรู้ในพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์ และมี
ความเชี่ยวชาญ ช านาญ ในศาสตร์อัญมณี และการผลิตเครื่องประดับส าหรับการประกอบอาชีพ   

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

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี Ph.D. Materials Science 

and Engineering 
2 *ดร.อมรมาศ  กีรตสิิน Ph.D. Mineralogy 

(Geophysique) 
3 *ดร.บงกช  พิชยัก าจรวฒุิ Ph.D. Geology 
4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ถนดั  จินตโกศล วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 
5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข  บตุรกลู Ph.D. Materials 

Engineering 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

(ผ่าน)  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

(ผ่าน)  

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

(ผ่าน)  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  
 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน โปรดระบุ
เหตุผลใน
การได้

คะแนน 4 
ขึน้ไป 

(ตวับ่งชีท้ี ่
3.1- ตวับ่งชี้
ที ่6.1) 

ตวั
ตัง้ 

ตวัห
าร 

ผลลั
พธ ์

คะแน
น 

องคป์ระกอบท่ี 1  การก ากบัมาตรฐาน 

ตวับ่งชี ้1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 
หลกัสตูรไมไ่ดแ้ละประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
การศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 

    ผา่น     

2. คุณสมบตัขิอง
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทีต่รง
หรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

    ผา่น     

3. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

4. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อน 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

5.คุณสมบตัขิองอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
หลกั (ก) และอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ 
(ข) 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

6. คุณสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์่วม (ถา้ม)ี 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

7. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์  

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานของผูส้ าเรจ็
การศกึษา 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           
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9. ภาระงานอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

10. อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

ไม่ประเมินในเกณฑน้ี์           

11. การปรบัปรุง
หลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี 
(จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็และอนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดย
สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

    ผา่น     

ผลการประเมินตวับง่ช้ีท่ี 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” หากไม่ผา่นเกณฑข้์อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลกัสตูรไม่ได้มาตรฐาน 
(คะแนนเป็น ศนูย)์ 
องคป์ระกอบท่ี 1  การก ากบัมาตรฐาน 

ตวับ่งชี ้1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

      ผา่น     

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต             

ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

  72.6
0 

17.0
0 

4.27 4.27   

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี (ปรญิญาตร)ี 

 50.0
0 

55.0
0 

90.91 4.55   

องคป์ระกอบท่ี 3  นักศึกษา             

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       3.00 3.00   

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ       5.00 5.00  

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ       3.00 3.00   

องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร           

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย ์     5.00 5.00  

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์         5.00   

    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 5.00 5.00 100.0
0 

5.00   

     ตวับ่งชีท้ี ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 3.00 5.00 60.00 5.00   

     ตวับ่งชีท้ี ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 8.00 5.00 160.0
0 

5.00   
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     ตวับ่งชีท้ี ่4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บั
การอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
(เฉพาะหลกัสตูรปรญิญาเอก) 

          

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์       5.00 5.00   

องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน           

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร       4.00 4.00  

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน     4.00 4.00  

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน       4.00 4.00   

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

    100.0
0 

5.00   

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้             

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้       3.00 3.00   

คะแนนเฉล่ียตวับง่ช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13  ตวับง่ช้ี)       54.82 

4.22 

หลักสูตร
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
และมีระดบั
คุณภาพดี
มาก 

        

13.00 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากบั 4.19 
คะแนน (โปรดระบุ) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผ่าน 4.27 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ตัวบ่งชี ้
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12 ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ ร้อยละ 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีการด าเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว ้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคป์ระกอบ
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ I P O คะแนน
เฉล่ีย 

1 ไมผ่่านการประเมนิ     

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2-

6 2 - - 4.41 4.41 ระดบั
คุณภาพดี

มาก 

  

3 3 3.67  - - 3.67 ระดบั
คุณภาพด ี

  

4 3 5.00  - - 5.00 ระดบั
คุณภาพดี

มาก 

  

5 4 4.00  4.33 - 4.25 ระดบั
คุณภาพดี

มาก 

  

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดบั
คุณภาพ
ปานกลาง 

  

จ านวนตวับ่งช้ี 13  7  4  2      

คะแนนการประเมิน
เฉล่ีย 

- 4.29 4.00 4.41 4.22 ระดบั
คุณภาพดี

มาก 

  

ผลการประเมิน   

ระดบั
คุณภาพ
ดมีาก 

ระดบั
คุณภาพ

ด ี

ระดบั
คุณภาพ
ดมีาก 

  ผลการประเมนิ 
0.01 - 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 - 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 - 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ             
 

14 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรติดตามให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามใน

จ านวนที่มากขึ้น 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ควรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต เน้นด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท
และการเข้าสังคม 

 ควรมีการส ารวจความต้องการของนิสิต
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

การรับนิสิตใหม่ ควรจัดให้มีการประเมิน
กระบวนการซ้ า ในเรื่องการสัมภาษณ์วิชา เพื่อดู
พัฒนาการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  มีการเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม เช่น การบูรณาการ 
วิชาสัมมนาและวิชาโครงงาน ส่งผลให้นิสิตได้น าเสนอโครงงาน ในงานระดับชาติ Bangkok gems and 
jewelry international fair และท าให้นักศึกษามีโอกาสในการประกวดผลงานในระดับประเทศ  การบูรณา
การในรายวิชา Business administration กับการท าโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าที่เหลือตกค้าง 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยอาจารย์รุ่นน้องใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 

ควรก ากับดูแลการขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ง
ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  และ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่จะก้าวสู่รอง
ศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคล 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 

ควรปรับการเขียนเพิ่มเติมว่าอาจารย์มีบทบาท
ระดับชาติ (มาตรฐานฯ) รางวัลระดับชาติ ให้เห็น
ชัดเจนว่าอาจารย์เราเป็นหนึ่ง (แทนการ 
benchmarking) (4.3) 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1,4.3 

มีระบบการบริหารอาจารย์และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในหลายมิติ 
ส่งผลให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

หลักสูตรมีการใช้สหกิจศึกษา และมีการบูร
ณาการด ี

มีการก าหนด Core competency ใน
หลักสูตรอย่างชัดเจน 
 

ท าแนวปฏิบัติให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เป็นลายลักษณ์อักษร KM หรือกิจกรรม ท าเป็น
รูปแบบเผยแพร่ให้หลักสูตรอ่ืนท าตาม สัมมนาให้
ความรู้ ในปีหน้า เพื่อให้ได้คะแนน 5  

ควรพิจารณาเพิ่มความรู้ด้านการจัดการใน
หลักสูตรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัยอย่างมีทิศทางและมีเหตุผลรองรับซึ่งท าให้ได้ผลเชิง
ประจักษ์ เช่น การที่นิสิตของหลักสูตรได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการส่งผลงานเข้าประกวด การ
น าเสนองานในโครงการ ปั้นฝันเดอะบัณฑิต และการที่นักศึกษาได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการจัดท าข้อสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่เชิญมาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการปรับใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
รายวิชา ส่งผลให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนไปสู่การบูรณาการด้านต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในหลายมิติ ที่มีผลการปรับปรุงชัดเจนเป็นรูปธรรม
อาทิเช่น นิสิตได้รับผลประเมินในหัวข้อความช านาญในการปฏิบัติงานในปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557  
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 

คณะควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณ หรือ
ระดมทนุจากศษิย์เก่า/ผู้บริจาค เพ่ือจดัหาและซ่อม
บ ารุงครุภณัฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ตา่งๆ (คะแนนประเมินโดยนิสิต
ต ่าลง) 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 
ล าดั
บ 

รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่ว
ย 

หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 57.0 คน   

2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 17.0 คน   

3 
ผลรวมของค่าเฉลีย่ 

72.60 
คะแน
น 

  

4 
รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ 

รอ้ยละ 29.82 
รอ้ย
ละ 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 57 คน   

6 
จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

50 คน   

7 จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 2 คน   

8 จ านวนบณัฑติทีไ่ม่ไดง้านท า 5 คน   

9 
รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

รอ้ยละ 90.91 
รอ้ย
ละ 

  

10 
รอ้ยละของบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจตอ้งไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนบณัฑติที่
ส าเรจ็การศกึษา 

รอ้ยละ 100.00 
รอ้ย
ละ 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการ
ตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

11 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท
ทัง้หมด 

  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท)  

12 
จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10) 

  ชิน้   

13 
จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

14 
จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   
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15 
จ านวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูแต่สถาบนัน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

16 
จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 
(0.40) 

  ชิน้   

17 
จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

18 
จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบัชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

19 
จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

20 
จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
ระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

21 
จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
(1.00) 

  ชิน้   

22 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ 

  
น ้าหนั
ก 

  

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

23 
งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

24 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั (0.40) 

  ชิน้   

25 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิ(0.60.) 

  ชิน้   

26 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 

  ชิน้   

27 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) 

  ชิน้   

28 
ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์

  
น ้าหนั
ก 

  

29 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงาน
สรา้งสรรค ์

  
น ้าหนั
ก 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการ
ตีพิมพห์รอืเผยแพร ่  
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30 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ทัง้หมด 

  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก)  

31 
บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  
ชิน้ 

  

32 
บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  
ชิน้ 

  

33 

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวร
สารวชิาการทีไ่ม่มอียู่ในฐานขอ้มลู แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัิ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

34 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

35 
บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

36 

บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นที่
ยอมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  

ชิน้ 

  

37 
บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

38 
บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  
ชิน้ 

  

39 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

40 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ 

  
น ้าหนั
ก 

  

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

41 
งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 

  ชิน้   

42 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั (0.40) 

  ชิน้   

43 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่
ระดบัชาต ิ(0.60) 

  ชิน้   

44 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 

  ชิน้   
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45 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00) 

  ชิน้   

46 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ 

  
น ้าหนั
ก 

  

47 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงาน
สรา้งสรรค ์

  
น ้าหนั
ก 

  

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์

  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

48 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุิ
ปรญิญาเอก 5.0 คน 

  

49 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5.0 คน   
50 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ี

คุณวุฒปิรญิญาเอก รอ้ยละ 100.00 
รอ้ย
ละ 

  

51 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ี
คุณวุฒปิรญิญาเอกเทีย่บ คะแนนเตม็ 5 
คะแนน 5.00 

คะแน
น 

  

  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

52 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 3.0 คน 

  

53 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 60.00 

รอ้ย
ละ 

  

54 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ คะแนนเตม็ 5 
คะแนน 5.00 

คะแน
น 

  

  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

  ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

55 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์
ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  
ชิน้ 

  

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  
ชิน้ 

  

57 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์
ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  
ชิน้ 

  

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  
ชิน้ 
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59 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์
ในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มลู แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัิ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

60 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
เพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

61 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 
(0.40) 

  
ชิน้ 

  

62 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

63 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

64 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล
นอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  

ชิน้ 

  

65 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล
นอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  

ชิน้ 

  

66 จ านวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

67 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

68 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

  

ชิน้ 

  

69 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ

8 
ชิน้ 
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ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

70 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
(1.00) 

  
ชิน้ 

  

71 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่าน
การประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
(1.00) 

  
ชิน้ 

  

72 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์ร
ระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (1.00) 

1 
ชิน้ 

  

73 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ที่
คน้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน (1.00) 

  
ชิน้ 

  

74 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแลว้ (1.00) 

  
ชิน้ 

  

75 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่ง
ทางวชิาการแลว้ (1.00) 

  
ชิน้ 

  

76 จ านวนต าราทีผ่่านการพจิารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิ
ต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

ชิน้ 

  

77 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิ
ต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

ชิน้ 

  

78 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ 
9.00 

น ้าหนั
ก 

  

  ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์

79 
งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

80 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั (0.40) 

  ชิน้   

81 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิ(0.60.) 

  ชิน้   

82 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 

  ชิน้   

83 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบั
ภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) 

  ชิน้   

84 ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์   น ้าหนั   
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ก 

85 
ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงาน
สรา้งสรรค ์

9.00 
น ้าหนั
ก 

  

  4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติ
หรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

86 
จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิใน
วารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

  ชิน้   

87 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   คน   

88 
จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อ
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

  
ชิน้/
คน 

  

    

89 
คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของ
นิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

4.19 
คะแน
น 

หากไมม่นีิสติปีสดุทา้ยใหร้ะบุว่า 
"ยกเวน้" 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ             
 

25 

 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 8  เดือนกรกฎาคม   2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30-09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมหารือก าหนด
แนวทางการประเมินหลักสูตร 

09.00-09.30 น. -ประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  

 -คณะกรรมการประเมินชี้แจงแนวทางการประเมินแก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร 

09.30-12.00 น.   คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   (รับประทานอาหารว่าง 10.30 น.) 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
14.00-15.00 น.  คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- นิสิตปัจจุบัน  
- ผู้ใช้บัณฑิต 
-ศิษย์เก่า 

 (รับประทานอาหารว่าง 15.00 น.) 
15.00-16.00 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) และ

เตรียมสรุปผลการประเมิน 
16.00-16.30 น.  คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินโดยวาจา (อย่าง

ไม่เป็นทางการ) และตอบข้อซักถาม 
 ประธานหลักสูตรกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมิน 

19-304 

 


