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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2558  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (13 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 
องค์ประกอบ  (13 ตวับ่งชี้) โดยมจี านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องค์ประกอบที่ 2) มจี านวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดบัด ี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมจี านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(องคป์ระกอบที ่3 และ 6 )  
 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 4.53 ระดบัดมีาก (2 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่3 3.00 ระดบัปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 3.67 ระดบัด ี (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัด ี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.54 ระดบัดี (13 ตวับ่งช้ี) 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั และเป็นไปตามบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยมกีาร
ส ารวจความตอ้งการของ stakeholder ทุกภาคส่วน เพื่อวางแนวทางพฒันา และสรา้งความน่าสนใจใหห้ลกัสตูร  
 2. พฒันาทกัษะการสื่อสาร เช่น การใชภ้าษาองักฤษทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสรมิกระบวนการตดิตามความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ ์อยา่งต่อเนื่อง เพื่อควบคุม 
กรอบระยะเวลาการส าเรจ็การศกึษาของนิสติในหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และส่งเสรมิการตพีมิพ์
ผลงานวจิยัในฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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ค าน า 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสูตรปรบัปรุง 2552 และไดป้รบัปรุงหลกัสูตรตาม

กรอบมาตรฐานการศึกษา ระดบัอุดมศกึษา ในปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรบัการพฒันาด้านวชิาการ วจิยัใน

สาขาวทิยาศาสตร-์เคม ี

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคม ีได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนยทุธศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้รบัทราบผลการด าเนินงานตามรายงานการ

ประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2558 ไดร้่วมกนัประชาพจิารณ์ พจิารณาจุดอ่อน จุดแขง็ และแนวทางแก้ไข  

และรว่มกนัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานหลกัสตูรในปีการศกึษา  2559    

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีขอขอบคุณภาควชิาเคม ีคณะ

วทิยาศาสตร ์คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมอืให้ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะในการประชาพจิารณ์รายงาน

การประเมนิตนเองของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและมสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานการ

ประเมนิตนเองประจ าปีการศกึษา  2558   จนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี   

 

 

 

                                                                                                      ............................................................ 

ประธานหลกัสตูร รศ.ดร. สุนิตย ์สุขส าราญ 

วนัที ่1 ก.ค. 59 
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หมวดท่ี 1  

การก ากบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี ชื่อยอ่ วท.ม. 
ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Proggram in Chemistry 

 ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสูตร  
 25520091107422 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมุง่ผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
1. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้างเคมทีี่สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และ/หรอืผลงานทีก่่ อให้เกดิ
มลูค่าทางทรพัยส์นิทางปญัญา 
2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาองค์ความรู้ทางเคมเีชิงลกึจากงานวจิยัที่เกิดขึ้น น าไปสู่สงัคมที่
สามารถพึง่พาตนเองได ้
3. มคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ วท.บ.(เคม)ี 2520, วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
2522, Ph.D.(เคมอีนิทรยี)์ 2526 

2 *รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ วท.บ.(เคม)ี 2542, วท.ด.(เคม)ี 2549 
3 *อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์ วท.บ.(เคม)ี 2543, M.S.(เคม)ี 2547, Ph.D. 

(เคม)ี 2550 
4  ผศ.ดร.พรพมิล  ประยงคพ์นัธ ์ วท.บ.(เคม)ี 2539, M.S.(เคม)ี 2544, Ph.D. 

(เคม)ี 2547 
5  ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรโีรจน์ วท.บ.(เคม)ี 2547, วท.ม.(เคมวีเิคราะหแ์ละ

เคมอีนินทรยีป์ระยกุต)์ 2549, Ph.D.(เคม)ี 
2553 

หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรพมิล  มว่งไทย     

2 รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ     

3 รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ     

4 รศ.ดร.อภญิญา  ชยัวสิุทธางกูร     

5 รศ.ดร. สริธิร  สโมสร     

6 ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรโีรจน์     

7 ผศ.ดร.นวลละออ  รตันวมิานวงศ์     

8 ผศ.ดร.ปิยะดา  จติรตัง้ประเสรฐิ     

9 ผศ.ดร.แพน  ทองเรอืง     

10 ผศ.ดร.มณกีานต ์ น ้าสอาด     

11 ผศ.ดร.มะยโูซ๊ะ  กูโน     

12 ผศ. วราดุล  ฉตัรทอง     

13 ผศ.ดร.สุนันท ์ ชยันะกุล     

14 อ.ดร.งามจติ  ไพรงาม     

15 อ.ดร.ฐติริตัน์  แมน้ทมิ     

16 อ.ดร.ณฐัพล  อภริตกุิล     

17 ดร.ดวงแข  ศรคีุณ     

18 อ.นิรนัดร ์ พงษ์พนัธุ ์     

19 อ.ดร.ประเสรฐิ  พฒันาประทปี     

20 อ.ดร.พรทพิย ์ บุญศร ี     

21 อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์     

22 อ.อนญัญา  ไตรบ ารงุสุข     
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธห์ลกั  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย     

2 รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ     

3 ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน     

4 ผศ.ดร.ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ     

5 อ.ดร.สุจติรา ศรสีงัข ์     

 
คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร แพน ทองเรอืง     

2 ดร. พชัรนิทร ์ชยัสุวรรณ     

 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย    

2 รศ.ดร. สุนิตย ์สุขส าราญ    

3 รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ    

4 ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง    

5 ผศ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ    

6 ผศ.ดร. เกรยีงศกัดิ ์ส่งศรโีรจน์    

7 ผศ.ดร. ชุตมิา เพชรกระจ่าง    

8 ผศ.ดร. จอมใจ สุกใส    
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () การวิจยั () 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์ ป.โท ป.เอก 

9 อ.ดร. ณชินันทน์ เทพศุภรงัษกุิล    

10 อ.ดร. วนิยั อวงพพิฒัน์    
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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษา  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 
 นิสติในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก าหนดใหน้ิสติตอ้งเผยแพรผ่ลงาน
ตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญานิพนธเ์พื่อขอจบการศกึษา 
โดยมกีารเผยแพรผ่ลงาน ดงันี้ 

รายชื่อ ผลงานตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

น.ส.กมลรตัน์     เลยีบศริ ิ กมลรตัน์ เลยีบศริ ิ & ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ (2016). 

เทคนิคโครมาโทรการฟีของเหลวสมรถนะสูงส าหรบัการ

วเิคราะหไ์ทเอมนีและไรโบ ฟลาวนิแบบรวดเรว็ในผลติภณัฑ์

นม. วารสารวทิยาศาสตรบ์รูพา. 21: 26-36. 

(M.Sc.Chem_58_1.1_01) 

 
 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ุกคนมนีิสติภายใตก้ารดแูลใหค้ าปรกึษา ไมเ่กนิ 5 คน 
(M.Sc.Chem_58_1.1_02)  

1. รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย จ านวน 5  ราย  
2. รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ จ านวน 1 ราย  
3. ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน จ านวน 1 ราย  
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง จ านวน 1 คน 
5. อ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ จ านวน 3 ราย  
6. อ.ดร. สุจติรา ศรสีงัข ์จ านวน 2 ราย  

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสม า่เสมอ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์นปีการศกึษา 2557 มผีลงานวจิยัยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ดงันี้ 
(M.Sc.Chem_58_1.1_03)  
เคมีเชิงฟิสิกส ์ 

1. ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน มผีลงานวชิาการตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 9 เรือ่ง  
เคมีวิเคราะห์  

1. รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย มผีลงานวชิาการตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาติ จ านวน 18 เรือ่ง และค า
ขออนุสทิธบิตัร จ านวน 1 เรือ่ง  
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2. รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ มผีลงานตพีมิพ ์จ านวน 27 เรือ่ง  
3. อ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาติ จ านวน 11 เรือ่ง  

เคมีอนินทรีย ์
1. ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 7 เรือ่ง 
2. อ.ดร. สุจติรา ศรสีงัข ์มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 8 เรือ่ง  

 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2555 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสูตรปี 2560 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรในปีการศกึษา 2554 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ โดยได้รบัอนุมตัิ/โดยสภามหาวทิยาลยั/ได้รบัความเหน็ชอบจาก สกอ. และมกีารประกาศใชใ้นปี
การศกึษา 2555 การปรบัปรุงหลกัสูตรเกดิขึน้ทุก 5 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลย ีโดยในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ด าเนินการปรบัปรุง เนื่องจากครบรอบ 5 
ปี ทัง้นี้ไดผ้่านทีป่ระชุมภาควชิาเคม ีวาระพเิศษ ครัง้ที ่2/2559 วนัที ่28 มถุินายน 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ และอยู่
ในระหว่างเตรยีมการวพิากยห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒใินวนัที่ 21 กรกฏาคม 2559 เพื่อเริม่ใชใ้นปีการศกึษา 
2560 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_1.1_04) 
 
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ผลการประเมนิตวับ่งชี้ที่ 1.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี “ผ่าน”ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_1.1_01 ผลงานตพีมิพข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_1.1_02 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม 
M.Sc.Chem_58_1.1_03 CV อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม 
M.Sc.Chem_58_1.1_04 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) 
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี ส ารวจคุณภาพของบณัฑติที่จบการศึกษา  ในปี
การศกึษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 5 ดา้น คอื  (1) ดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ      ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงันี้ 

- มจี านวนบณัฑติหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี ทีส่ าเรจ็การศกึษารวม 11 คน โดย
ไดร้บัแบบส ารวจกลบัมาจ านวน 4  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 จากจ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
ทัง้หมด โดยระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มต่ีอบณัฑติ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ีเฉลีย่เท่ากบั 4.05 (16.20 / 4) (M.Sc.Chem_58_2.1_01) 

 
ข้อมลูประกอบการค านวณคณุภาพของบณัฑิต       

ล าดบั
ท่ี 

ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.05 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 11 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
คน 4 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน 16.20 
 

 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คะแนน 4.50 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ คะแนน 3.92 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา คะแนน 3.75 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ คะแนน 4.25 
 (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คะแนน 3.83 

 

4 ผู้ตอบแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศกึษา  

รอ้ยละ 36.36 

หมายเหต ุ: จ านวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 จากผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษา พบว่า บณัฑติทีจ่บจาก

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมคีวามรบัผดิชอบ คุณธรรม จรยิธรรมอยูใ่นระดบัดมีาก แต่

ทัง้นี้ในเรือ่งการฝึกทกัษะในการสื่อสาร การคดิ วเิคราะห ์ทางหลกัสตูรเลง็เหน็ความส าคญัทีต่อ้งมกีารฝึกทกัษะ

ต่างๆ ใหน้ิสติในหลกัสตูรเพิม่ขึน้ เพื่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑติต่อไป 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_2.1_01 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 

2557 
 
ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
(ตวับ่งช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี มผีู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท รวม 1 คน และมผีลงานของนิสติและผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตพีมิพ์หรอื
เผยแพร่รวม 6 ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพ์หรอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 300 คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้5 คะแนน (M.Sc.Chem_58_2.2_01) 

 

ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรอืผูส้ าเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1 น.ส.อจัฉรา แสนค า ไตรเทอรปี์นชนิด Lupane และ ceanothane จากเปลอืก
ตน้ตะครองทีแ่สดงฤทธิย์บัยัง้เชือ้แบคทเีรยี 
Helicobacter pylori, วารสารวทิยาศาสตร ์มข. ปีที ่43 
ฉบบัที ่3. กรกฏาคม-กนัยายน 2558 

0.8 

2 นายรพพีฒัน์ บวัสุวรรณ การวเิคราะหป์รมิาณทอรนีในตวัอยา่งน ้านมแปรรปูโดย
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสงู วารสาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย)ีปีที ่7 ฉบบัที ่13 มกราคม-มถุินายน 2558 

0.6 

3 น.ส. สริมิา เดชะ การพฒันาวธิเีตรยีมตวัอยา่งในการวเิคราะหก์รดแทนนิก
ในตวัอยา่งพชืดว้ยวธิกีารสกดัระดบัไมโครโดยอาศยั
หลกัการกระจายตวัระหว่างชัน้ของเหลวทีใ่ชต้วัท าละลาย
สกดัเป็นชนิดความหนาแน่นต ่า วารสารมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ีปีที ่7 
ฉบบัที ่14 กรกฏาคม-ธนัวาคม 2558 

0.6 

4 น.ส.สุจติรา ศรสีุวรรณ์ Optimization study on copper cementation from 0.4 
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ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรอืผูส้ าเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

refining wastewater, Burapha University International 
Conference 2015 , Jul 10, 2015, Proceeding p736-
741. 

5 นายชยัธวชั รุง่เรอืงภาวรรณ Development of Lab-on-electrode for the 
determination of lead(II) and copper(II) by anodic 
stripping voltammetry, Paccon 2015 Proceeding, 
Jan 22 , 2015 , p20-23. 

0.4 

6 นายภาณุวฒัน์ จนัทรข์าว แก๊สดฟิฟิวชัน่โพลอนิเจคชนัอะนาไลซสิส าหรบัวเิคราะห์
เอทานอลในเครือ่งดื่มแอลกอฮอล,์ การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่7 , 30-31 มนีาคม 
2558  

0.2 

 

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกั 3.0 
คดิเป็นรอ้ยละ 300 

 
 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_2.2_01 ผลงานของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ

เผยแพร ่ปี พ.ศ. 2558 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร พจิารณาเป้าหมายจ านวนรบันิสติ ตามแผนการรบันิสติทีป่รากฏใน มคอ. 2 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีโดยในแต่ละปีการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเคม ีเปิดรบันิสติจ านวน 10 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_01) 

2. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อก าหนดเกณฑก์ารรบันิสติระดบับณัฑติศึกษา ภาคต้น 
ประจ าปีการศกึษา 2558 เพื่อความเหมาะสมกบัหลกัสูตร และสอดคล้องกบั มคอ. 2 หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและเป็นไปตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (M.Sc.Chem_58_3.1_02) 

3. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด าเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑท์ี่ก าหนด
และด าเนินการจดัสอบภาษาองักฤษทัว่ไป 

 4. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาองักฤษโดยผู้
ที่ผ่านการสอบภาษาองักฤษ หรอืผ่านแบบมเีงื่อนไข จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ซึ่งจะสมัภาษณ์
เกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทางเคมซีึง่ม ี5 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ เคมอีนินทรยี ์เคมวีเิคราะห ์
เคมเีชงิฟิสกิส์ เคมอีินทรยี ์และชวีเคม ี(M.Sc.Chem_58_3.1_02) โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ได้รบัการ
มอบหมาย (M.Sc.Chem_58_3.1_03) 

5. ด าเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรประชุมเพื่อสรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้ส่งผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 

6. บณัฑติวทิยาลยั ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรและใหด้ าเนินการรบัรายงานตวัตามวนั
เวลาที่ก าหนดโดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรบัจะมีการประกาศรบัเพิ่มเติมต่อไป  
(M.Sc.Chem_58_3.1_04) 

7. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อประเมนิผลการด าเนินงานการรบันิสติ เช่น จ านวนผูส้มคัร 
จ านวนนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงต่อไป 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีด าเนินการรบันิสติ ผ่านระบบรบั
นิสติใหม่ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่เปิดรบัผ่านทางเวบ็ไซต์  ในภาคต้นจ านวน 2 
รอบ และภาคปลาย จ านวน 1 รอบ โดยหลกัสตูรก าหนดคุณสมบตัผิูส้มคัร และการสอบสมัภาษณ์วชิาการ โดย
ผูส้มคัรทุกคนตอ้งผ่านการสอบภาษาองักฤษ/ยกเวน้การสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
โดยระบบการรบันิสิตระดบับณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ มกีารก าหนดเกณฑ์ในการสอบ
ภาษาองักฤษทัว่ไปของบณัฑติวทิยาลยั ซึ่งใช้ผลคะแนนจาก 100 คะแนน และผ่านกระบวนการตดัสนิโดย
คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ของบณัฑติวิทยาลยั ซึ่งผู้ที่สอบผ่าน และผ่านแบบมเีงื่อนไข จะได้รบัการ
ประกาศผลผู้มสีิทธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ์วิชาการเท่านัน้ จากการประเมินผลการรบันิสิตของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร พบว่า ในปีการศกึษา 2558 มจี านวนนิสติที่มสีทิธิเ์ขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑติศกึษา หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเพยีง 8 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_05) แต่ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ผู้มสีทิธิเ์ข้าศึกษาต่อหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมจี านวน 2 คน 
พบว่าจ านวนนิสติที่เขา้ศกึษาในหลกัสูตรดงักล่าวในปีการศกึษา 2558 มจี านวนเพิม่มากขึน้อย่างเหน็ชดั ซึ่ง
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เป็นผลจากการเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรในรอบปีทีผ่่านมา แม้ไม่เป็นไปตามแผนการรบันิสติ (8 
คนจาก 10 คน) ดงันัน้ก่อนการเปิดรบันิสติในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อวาง
แผนการรบันิสติอย่างต่อเนื่อง และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรเพื่อให้ผู้สนใจเขา้ศึกษามากขึ้น เพื่อ
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรบันิสติที่จะเขา้เรยีนในหลกัสูตรให้มคีุณสมบตัิและศกัยภาพในการเรยีนจน
ส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด (M.Sc.Chem_58_3.1_06) 

อกีทัง้ในปีการศกึษาทีผ่่านมา ไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หน้ิสติโดยเฉพาะชัน้ปีที ่4 หลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ได้ทราบถึงรายละเอียดของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีในโครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา ภาควิชาเคม ีประจ าปี
การศกึษา 2558-2559 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2558 (M.Sc.Chem_58_3.1_07) นอกจากนัน้ ได้ตดิตาม
จ านวนนิสติทีม่ารายงานตวัเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคต้น (รอบที ่1 และ 2) ซึง่มผีู้
มารายงานตวั 4 คน และเพื่อใหไ้ดจ้ านวนนิสติเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดของหลกัสูตรจงึไดม้กีารขอเปิดรบันิสติ
ใหม่ระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคต้น (รอบที่ 3) เพิม่อกี 6 คน เพื่อเป็นไปตามแผนการรบันิสติ
ของหลกัสตูร (M.Sc.Chem_57_3.1_08) 
 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาส าหรบันิสติ 
โดยก าหนด ดงันี้ 

1. ให้นิสติเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั เพื่อชี้แจงขอ้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ  และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควชิา

เพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การท าปรญิญานิพนธ ์และขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใน

ดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติ และไดม้กีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหวัขอ้การท าวจิยัของคณาจารยใ์นภาควิชา

เคมเีพื่อเป็นแนวทางในการท าปรญิญานิพนธ ์(M.Sc.Chem_58_3.1_09)  

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรแีละคะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรก

เขา้ เพื่อเขา้เรยีนรายวชิาพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใหน้ิสติทีม่ผีลการเรยีนอยูใ่นเกณฑต์ ่า เพื่อเขา้เรยีนเสรมิในรายวชิา

นัน้และในกรณทีีน่ิสติแรกเขา้และส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 ทีผ่่านเขา้ศกึษาในหลกัสตูรแบบมเีงือ่นไขจะตอ้งเรยีน

ภาษาองักฤษทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัให้ 

3. ประเมนิผลการเรยีนของนิสติ/การสอบภาษาองักฤษของนิสติและตดิตามผลคะแนนใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑข์องมหาวทิยาลยัพรอ้มทัง้หาแนวทางแกไ้ขเป็นกรณไีป  

โดยในปีการศกึษา 2558 นิสติใหมใ่นหลกัสตูรทุกคน (จ านวน 8 คน) สอบผ่านภาษาองักฤษในการสอบ
เขา้ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั และนิสติใหมท่ัง้หมดไดเ้ขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558  ของมหาวทิยาลยั เพื่อรบัฟงัขอ้ชีแ้จงขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่างๆ และการสอบ
ภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ  และเขา้รว่มการปฐมนิเทศ ของภาควชิาเพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการ
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เรยีน การท าปรญิญานิพนธ์ และขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใช้
ชวีติ ซึง่ในปีการศกึษา 2557 มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยเ์พื่อเป็นขอ้มลูในนิสติใหม่
ไดร้บัทราบ และเป็นแนวทางในการพจิารณาหวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อไป ซึง่ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรได้มกีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยแ์ต่ละท่าน และแจกขอ้มูลดงักล่าวให้นิสติใหม่ทุกคน
รวมทัง้ระบุช่องทางตดิต่อ เพื่อนิสติจะได้สอบถามขอ้มูลโดยตรงกบัอาจารยแ์ต่ละท่านได้อกีดว้ย และได้มกีาร
ประเมนิผลโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศึกษาพบว่ามนีิสติเข้าร่วมจ านวน 7 คน และมกีารประเมนิ
โครงการ มคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.68 พบว่าอยูใ่นระดบัดมีาก (M.Sc.Chem_58_3.1_10) 

อีกทัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้มอบหมายให้นิสติใหม่ทุกคน เข้าร่วมฟงัสมัมนาทางวิชาการด้วย
ภาษาองักฤษ หวัขอ้ Nanotechnology in biological system (M.Sc.Chem_58_3.1_11) ในสปัดาหแ์รกของปี
การศกึษา เพื่อเพิม่พูนความรูท้างวชิาการก่อนเริม่การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา และฝึกทกัษะการสื่อสาร
ดว้ยภาษาองักฤษทางวชิาการ นอกจากนัน้ยงัใหเ้ขา้รว่มฟงัการน าเสนองานวจิยั และเขา้ร่วมฟงัรายวชิาสมัมนา
ของนิสติในหลกัสตูรรุน่พี ่เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจ และเตรยีมความพรอ้มในการท าปรญิญานิพนธต่์อไป 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_3.1_01 มคอ 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2555) 
M.Sc.Chem_58_3.1_02 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558 ภาคตน้ (รอบที ่1) 
M.Sc.Chem_58_3.1_03 ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสมัภาษณ์ ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_04 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558 ภาคตน้ (รอบที ่2) 
M.Sc.Chem_58_3.1_05 รายชื่อนิสติระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 

2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_06 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปี

การศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_07 โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาเคม ีประจ าปี

การศกึษา 2558-2559 
M.Sc.Chem_58_3.1_08 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคตน้ (รอบที ่3) 
M.Sc.Chem_58_3.1_09 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_10 แบบประเมนิโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูร วท.ม. ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_11 สมัมนาทางวชิาการ ในหวัขอ้ Nanotechnology in biological system 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 1. ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี ชี้แจงแนวทางการเรยีนในระดับ
บณัฑติศกึษา ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาในการท าปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอ
จบการศกึษา ฯลฯ และใหข้อ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัขอ้มลูการท าวจิยัของนิสติ เพื่อใหน้ิสติพจิารณากรอบแนวคดิ
ในการท าวจิยั (M.Sc.Chem_58_3.2_01) 
 2. หลกัสูตรให้นิสติเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสติและให้ด าเนินการ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม ตามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (บว.410)  
 3. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(บว.411) ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และ

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่า 5 คน  

4. ขณะนิสติด าเนินการท าปรญิญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษามหีน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้

ค าปรกึษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปญัหา และกรณีที่นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ แต่ยงัไม่

ส าเร็จการศึกษา จ าเป็นต้องรายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์ (บว.420) จนกว่านิสิตจะขอจบ

การศึกษาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในการรายงาน

ความก้าวหน้าจะต้องไดผ้่านความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั/ร่วม และประธานหลกัสูตร

ก่อนเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ

5. นิสติประเมนิการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษา  
6. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมสรุปผลการประเมนิการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรบัปรงุการใหค้ าปรกึษา  

7. เมื่อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตาม

ขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ี่

ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั/ร่วม โดยในการสอบปากเปล่า จะมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมพจิารณา มกีารเสนอ

ตรวจรปูแบบปรญิานิพนธ ์(บว 431) รายงานผลการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์(บว 432) และการตรวจสอบ

เอกสารบทความวจิยัเพื่อขออนุมตัจิบการศกึษา (บว 692)  

 ในปีการศกึษา 2558 นิสติในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่

ปรกึษาหลกั/ร่วม จ านวน  8  คน (M.Sc.Chem_58_3.2_02) หลงัจากนัน้เมื่อใกลถ้งึระยะเวลาในการท าเสนอ

เคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ประธานหลกัสูตรไดด้ าเนินการแจง้เตอืนล่วงหน้าเพื่อใหน้ิสติทุกคนทีต่้องน าเสนอเค้า

โครงปรญิญานิพนธ์ ได้น าเสนอทนัตามก าหนดเวลา คอื ระดบัปรญิญาโท ต้องเสนอเค้าโครงปรญิญานิพนธ ์
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ภายในภาคเรยีนที่ 5 (M.Sc.Chem_58_3.2_03) ซึ่งได้มกีารอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเค้าโครง

ปรญิญานิพนธ์ จ านวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_04) และมกีารรายงานผลการพจิารณาเค้าโครงปรญิญา

นิพนธ ์เพื่อขออนุมตัหิวัขอ้การท าปรญิญานิพนธ ์จ านวน 8 คน  (M.Sc.Chem_57_3.2_05) อย่างไรกต็ามในปี

การศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้าเกณฑ์การรายงาน

ความกา้วหน้าการท าวจิยัต่อ  (หลกัสูตร 2 ปี) บณัฑติวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัฯ และในปีการศกึษา 2558 มนีิสติ

ขออนุมตัแิต่งตัง้กรรมการสอบปากเปล่า เพื่อขอจบการศกึษา จ านวน 2 คน (ไม่นับรวมภาคเรยีนที่ 3/2558) 

(M.Sc.Chem_58_3.2_06) ทัง้นี้ในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรพจิารณากระบวนการตดิตามเพื่อใหน้ิสติส าเรจ็

การศกึษาภายใน 2 ปีการศกึษา โดยเริม่ต้นจากในการปฐมนิเทศนิสติใหม่ของภาควชิาเคมี ปีการศกึษา 2558 

ได้มกีารเสนอหวัขอ้วจิยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้นิสติใหม่พจิารณาในการเลอืกท าหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์  

และชี้แจงข้อบังคับฯ ต่างๆ เพื่อให้นิสิตวางแผนการเรียน (M.Sc.Chem_58_3.1_10) และอีกทัง้ได้มีการ

ก าหนดให้นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์ ในโครงการพัฒนาทักษะสื่ อสารเพื่อวิชาชีพ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่ อติดตามความก้าวหน้าของนิสิต ในหลักสูตรอย่าง ต่อ เนื่ อ ง 

(M.Sc.Chem_58_3.2_07) 

นอกจากนัน้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีภายใตก้ารดแูลของภาควชิาเคม ีคณะ

วทิยาศาสตร ์ไดม้กีารส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการและวจิยัใหก้บันิสติในหลกัสตูร ทัง้ในรปูแบบกจิกรรมดา้น

วชิาการ  และดา้นวจิยั  เช่น การมกีจิกรรม Group Meeting ในแต่ละกลุ่มวจิยัทางเคมสี าหรบันิสติระดบั

บณัฑติศกึษา มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ/ นานาชาต ิชีแ้จงแหล่งทุน

ต่างๆ ส าหรบัการสนบัสนุนการท าปรญิญานิพนธ ์การเผยแพรผ่ลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาใหน้ิสติได้

รบัทราบอยา่งต่อเนื่อง อาท ิทุนพฒันาศกัยภาพทางวชิการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์ประจ าปี

งบประมาณ 2559 (M.Sc.Chem_58_3.2_08) ส่งเสรมิการฝึกทกัษะในดา้นการสื่อสารดา้นวชิาการทัง้ในการพูด 

อ่าน และเขยีน การคน้หาขอ้มลูทางวชิาการทีท่นัสมยัในหลายรายวชิา ทัง้ในรายวชิาสมัมนา และการท า

ปรญิญานิพนธ ์อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหนิ้สติในหลกัสตูรเขา้รว่มรบัฟงัและน าเสนอผลงานทางวชิาการ อยา่ง

ต่อเนื่อง เช่น การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิ การประชุมวชิาการ มศว 

วจิยั ฯลฯ จ านวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_09)  ดงันี้  

ล าดบัที ่
 

ชื่อเจา้ของผลงาน 
และผูร้ว่ม 

ชื่อการประชุมวชิาการวนั-เดอืน-ปี 
สถานที/่จงัหวดั/ประเทศทีจ่ดั  

1 น.ส. ภทัราภร สงิหภ์ริมณ์ การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครั ้งที9่ วนัที่
28-29 กรกฎาคม 2559 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 นายภูมริตัน์ นูสุวรรณ วารสารวทิยาศาสตรบ์ูรพา ปีที ่21 ฉบบัที ่2 
(พฤษภาคม-สงิหาคม) 2559 หน้า 72-85. 

3 น.ส.วชริาพรรณ บวรชาต ิ วารสารมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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4 น.ส. กาญจนา คล่องงานฉุย Academics world 32nd international conference, 
Seoul, Soulth Korea. May 22,2016 

5. น.ส.ปรางทพิย ์นาคทอง International Journal of Advances in Science 

Engineering and Technology (2016).4;106-109. 

6 น.ส. รสติา วนัเวช Academics world 32nd international conference, 

Seoul, Soulth Korea. May 22,2016 

7 นางสาวกมลรตัน์ เลยีบศริ ิ วารสารวทิยาศาสตรบ์ูรพา ปีที ่21 ฉบบัที ่1 

(พฤษภาคม-สงิหาคม) 2559 หน้า 26-36. 

8 นายจกัรกรชิ คญัทพั งานประชุมวชิาการ “นเรศวรวจิยั” ครัง้ที ่12 : วจิยัและ

นวตักรรมเพื่อการพฒันาประเทศ , 21-22 กรกฎาคม 

2559. มหาวทิยาลยันเรศวร 

9 นายวนัชนะ ชนกชนีกุล วารสารวทิยาศาสตร ์มศว (2559) 32(1) 

 

 นอกจากนัน้เมื่อสิ้นสุดการศกึษา ภาคเรยีนที่ 2/2558 หลกัสูตรฯไดม้ปีระเมนิระบบการใหค้ าปรกึษา

อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ตามแบบประเมนิอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีให้นิสติที่มกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาหลกั/ร่วม ในปีการศึกษา 2558 ท าการ

ประเมนิ จ านวน 8 คน ซึง่มคี่าคะแนนเฉลีย่ 4.39  ในการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก (M.Sc.Chem_58_3.2_10) 

โดยไดน้ าผลการประเมนิดงักล่าว เพื่อพจิารณาในการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และน าขอ้เสนอแนะเพื่อ

การปรบัปรุงและพฒันาในปีการศกึษาต่อไป โดยก าหนดให้มกีารรายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์

ในทุกภาคเรยีน และให้อาจารยท์ี่ปรกึษาเพิม่เตมิในการแนะน ากจิกรรมด้านทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใหน้ิสติมี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารวิชาการมากขึ้น (M.Sc.Chem_58_3.2_11) อีกทัง้ในปี

การศกึษา 2557 ได้มขี้อเสนอแนะให้มกีารติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสูตรได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์โดยก าหนดให้นิสติในหลกัสูตร

น าเสนอผลงานวจิยัในโครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ในปีการศกึษา 

2558 ทีผ่่านมา จงึท าใหน้ิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์มกีารประสานงานและมคีวามก้าวหน้าในการ

ท าวจิยัเพิม่ขึน้ ซึง่ท าใหใ้นปีการศกึษา 2558 นิสติในหลกัสตูรมผีูส้ าเรจ็การศกึษาจ านวนเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน 
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- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีภายใต้การบรหิารงานของภาควชิาเคมมีกีารจดัสรร

งบประมาณและมกีารก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพฒันานิสิตไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีของฝ่าย
กจิการนิสติ ภาควชิาเคม ี (M.Sc.Chem_58_3.2_12) มกีารจดักจิกรรมนิสติเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ที่สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค ์และสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาคุณลกัษณะพเิศษของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี 
 การด าเนินการพฒันาศกัยภาพของนิสติเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมแีผนการจดั
โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติทีม่กีารก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนินโครงการทีช่ดัเจนซึง่มอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
และนิสติมสี่วนร่วมทัง้ในการจดัโครงการและ/หรอืการเขา้ร่วมงานหรอืโครงการนัน้ๆ และมกีารประเมนิผลการ
จดักจิกรรม/โครงการตามแผนปฏบิตัิการประจ าปีและเสนอในที่ประชุมภาควชิาเพื่อพจิารณาก่อนน าผลการ
ประเมนิโครงการไปปรบัปรงุการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสติในปีถดัไป (M.Sc.Chem_58_3.2_13) ซึง่ในปี
การศึกษา 2558 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม)ี รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ  คอื  
 1. โครงการไหวค้ร ู 
 2. โครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
 3. โครงการพบนิสติใหม ่

ซึง่ทัง้สามโครงการครอบคลุมกจิกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒ ิดา้นต่างๆ ดงันี้ 
1. กจิกรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม   จ านวน 3 โครงการ 
2. กจิกรรมดา้นความรู ้    จ านวน 2 โครงการ  
3. กจิกรรมดา้นทกัษะทางปญัญา   จ านวน  2 โครงการ 

 โดยมโีครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ซึง่นิสติในหลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดเ้ขา้รว่มการน าเสนองานวจิยัในหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์เพื่อแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละบูรณาการความรู ้พฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู ้และน าเสนอความก้าวหน้างานวจิยั 
น า ไปสู่ ก ารกระ ตุ้ น ให้นิ สิตสามารถส า เ ร็จการศึกษาได้ต ามระยะ เวลาที่ก าหนดของหลักสูต ร 
(M.Sc.Chem_58_3.2_07)  

 นอกจากนัน้ หลกัสตูรฯ ยงัไดมุ้ง่พฒันาใหน้ิสติมสีมรรถนะส าคญัและจ าเป็นในศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ 
1. ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) และคิดอย่างมี

วิจารณญาณ (critical thinking) 
ภาควชิาเคมมีกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมนิีสยัใฝ่รูก้ารเป็นผูม้หีลกัคดิทาง

วชิาการในศาสตรท์ีต่นศกึษาความสามารถในการหาความรูเ้พิม่เตมิ มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูใ้ห้
เหมาะสมกบับรบิททางสงัคมมกีระบวนการคดิมวีจิารณญาณมกีารคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการแก้ปญัหา 
(creative thinking and problem solving) มทีกัษะการเรยีนรูน้วตักรรมใหม่ (Learning and innovative skills) 
โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นความรู ้อาท ิคม 558 คม 559 คม 
574 คม 636 คม 650 และคม 674 เป็นตน้ (M.Sc.Chem_58_3.2_14)  

2. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill) 
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หลกัสตูรมกีารจดัการเรยีนการสอนทีก่ าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อพฒันาสื่อ
การสอน ซึง่เป็นความสามารถในการใช ้ICT (Information Communication Technology) และยงัมรีายวชิาทีใ่ช้
ระบบ A tutor และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการเรยีนรู ้มทีกัษะในการสบืหาขอ้มลูการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
และการเรยีนรูผ้่านสื่อต่างๆ(information, communication, media, and technology skills) โดยหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร อาท ิคม 
585 คม 636 คม 660 คม 662 เป็นต้น (M.Sc.Chem_58_3.2_14) 

3.   ทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติ (Career and Life Skills) 
หลกัสตูรมกีารส่งเสรมิเพื่อเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมและค่านิยมทีด่งีามอยูใ่นพืน้ฐานของจติใจ เช่นการมจีติ

อาสา การมวีนิัยในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี สามารถท างานรว่มกบัคน

อื่นได ้และมทีกัษะการท างานเป็นทมี มภีาวะความเป็นผูน้ า โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

เคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นบุคลกิอุปนิสยั อาท ิคม 589 คม 660 คม 662 คม 670 และปรญิญานิพนธ ์เป็นตน้

(M.Sc.Chem_58_3.2_14) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_3.2_1 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั 
M.Sc.Chem_58_3.2_2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
M.Sc.Chem_58_3.2_3 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่มหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ์หลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_5 รายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์เพื่อขออนุมตัหิวัขอ้การท า

ปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_6 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_7 โครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
M.Sc.Chem_58_3.2_8 ทุนพฒันาศกัยภาพทางวชิการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
M.Sc.Chem_58_3.2_9 การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัของนิสติหลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.2_10 ผลการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_11 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2558 
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M.Sc.Chem_58_3.2_12 แผนปฏบิตักิารประจ าปีของฝา่ยกจิการนิสติ ภาควชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_13 แบบประเมนิโครงการไปปรบัปรงุการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ ภาควชิา

เคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_14 มคอ. 3 ภาคเรยีนที ่1 /2558 และ 2/2558 

 

ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
 

ปี
การศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จ านวน
รบัเข้า 
(1) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ตามหลกัสตูร(2) 

จ านวนท่ี
มีอยู่ส้ินปี 
58(3) 

จ านวนท่ี
ลาออก
ส้ินปี 58 

(4) 

อตัราการ
คงอยู่ 

อตัราการ
ส าเรจ็

การศึกษา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2555 10 0 8 1 1 0 100 0 
ปี 2556 8 - 0 0 8 0 100 0 
ปี 2557 3 - 0 0 2 1 66.67 0 
ปี 2558 8 - - 0 8 0 100 0 

อตัราการคงอยู ่ =            (1) – (4) 
                                 (1) 

อตัราการส าเรจ็การศกึษา  =         (2)  
                                         (1) 

 

   

รายการหลกัฐานอ้างอิง M.Sc.Chem_58_3.3_01 
 
 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
ยงัขาดแคลนทุนการศกึษา รวมทัง้เครือ่งมอืและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละวจิยั อกีทัง้คณะวทิยาศาสตรข์อง
มหาลยัศรนีครนิทรวโิรฒยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย   

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา  

ปจัจยัทีส่่งผลใหนิ้สติไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาไดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนของหลกัสูตร ได้แก่เครื่องมอื
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละวจิยัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ นิสติบางคนขาดแคลนทุนการศกึษา ท าใหต้้อง
แบ่งเวลาในการท าวจิยัเพื่อท างานเป็นค่าใช้จ่ายและทุนการศกึษา ซึ่งทางหลกัสูตรได้พยายามกระตุ้นให้นิสติ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นโดยการจัดโครงการส าหรับการน าเสนอความก้าว หน้างานวิจัย 

* 100 

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เท่ากบั 4.18  
(M.Sc.Chem_58_3.3_02) 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เท่ากบั 3.96 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2556  เท่ากบั - 
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมใีหน้ิสติประเมนิความพงึพอใจเกี่ยวกบัหลกัสตูร 
โดยมแีนวโน้มผลการประเมนิดขีึน้ โดยมขีอ้เสนอแนะ อาท ิอุปกรณ์โสตทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนไม่
ทนัสมยั ไมเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน และอุปกรณ์การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอต่อนิสติ 

 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

หลกัสตูรการวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีะบบจดัการขอ้รอ้งเรยีนโดย  

1. นิสติทีต่อ้งการรอ้งเรยีน สามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนผ่านระบบ e-survey ที ่website ของคณะวทิยาศาสตร ์

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะดูขอ้รอ้งเรยีนผ่านระบบ e-survey ของคณะ แลว้จดัการขอ้รอ้งเรยีนตามที่
นิสติรอ้งเรยีน 

3. เมื่อนิสติได้รบัการแก้ไขขอ้ร้องเรยีนแล้ว จะตอบแบบสอบถามความพงึพอใจการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
ผ่านระบบ e-survey  

 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
ในปีการศกึษา 2558 จากสถติขิอ้มลูการตอบ
แบบสอบถาม เรือ่ง แบบรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติทีม่ต่ีอ
หลกัสตูร ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ีพบว่ามเีรือ่งรอ้งเรยีนของนิสติ จ านวน 4 
ราย ในประเดน็ คอื ควรมเีครือ่งมอืใหเ้พยีงพอต่อการใช้
งานและควรมกีารบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืใหม้ากขึน้ จงึควร
มกีารตดิตามและรกัษาการใชเ้ครือ่งอยา่งมรีะบบ  
(http://esurvey.swu.ac.th) (M.Sc.Chem_58_3.3_03) 
 

ในปีการศกึษา 2558 ในแต่ละภาคการศกึษา ทาง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดม้กีารพจิารณาผล
การประเมนิจากแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบั
การเรยีนการสอน (ปค. 003) 
(M.Sc.Chem_58_3.3_04) เพื่อหาแนวทางแกไ้ขใน
การบรหิารหลกัสตูร และในระหว่างการศกึษาใน
หลกัสตูร นิสติจะมอีาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี  และ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธอ์กีทัง้คณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร คอยดแูลและให้
ค าปรกึษา/รบัเรือ่งรอ้งเรยีน โดยในปีการศกึษา 
2558 มเีรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ท าวจิยั ประธานหลกัสตูร จะน าเรือ่งรอ้งเรยีนเขา้
หารอืในคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดท้ราบและ
พจิารณาหาทางแกไ้ข  (M.Sc.Chem_58_3.3_05)  

http://esurvey.swu.ac.th/
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ซึง่ในการประชุมภาควชิาเคม ีไดม้พีจิารณา
งบประมาณเพื่อวางแผนการจดัซือ้เครือ่งมอืในทุก
ปีงบประมาณ ซึง่เป็นขอ้เสนอเช่นเดยีวกบัในปี
การศกึษา 2557 โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ไดน้ าขอ้เสนอแนะในปีการศกึษา 2557 ใหภ้าควชิา
ทราบและพจิารณา โดยในปีการศกึษา 2558 
ภาควชิาไดม้กีารปรบัปรงุหอ้งเรยีนทัง้เรือ่งอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ อกีทัง้มกีาร
เพิม่เตมิเครือ่งมอืพืน้ฐาน เช่น เครือ่งชัง่ เพื่อ
เอือ้อ านวยใหน้ิสติในหลกัสตูรสามารถท าวจิยัได้
สะดวกขึน้ (M.Sc.Chem_58_3.3_06)  อกีทัง้
ภาควชิาเคม ีไดจ้ดักล่องรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ไวท้ีห่น้า
หอ้งส านกังานภาควชิาเคม ีชัน้ 2 ตกึ 15 โดยหาก
ภาควชิาไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนในหลกัสตูร จะ
ด าเนินการส่งเรือ่งใหป้ระธานหลกัสตูรไดท้ราบและ
พจิารณาแกไ้ขต่อไป  

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_3.3_01 จ านวนนิสติคงอยู(่จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศกึษา (ปีการศกึษา 2555-2558) 

และจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา (ปีการศกึษา 2555-2558) 
M.Sc.Chem_58_3.3_02 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติเกีย่วกบัหลกัสตูร วท.ม.เคม ี
M.Sc.Chem_58_3.3_03 สรปุขอ้รอ้งเรยีนของนิสติทีม่ต่ีอหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_04 ผลการประเมนิจากแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน (ปค. 

003) หลกัสตูร วท.ม. เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_05 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_06 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคม ีภายใต้การบรหิารของภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
โดยมหีวัหน้าภาควชิาและทมีผู้บรหิารก ากบั ดูแลและตดิตามการบรหิารงานและการพฒันาอาจารยใ์ห้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการของภาควิชาเคมแีละสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจ า
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเขา้ร่วมการประชุมของคณาจารยภ์าควชิา เพื่อวางแผนระยะ
ยาวด้านอตัราก าลงัอาจารย ์การประเมนิความต้องการของแต่ละหลกัสูตร ประเมนิความต้องการอตัร าก าลงั  
จากการพจิารณาภาระงานตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ร่วมกบัคณาจารยป์ระจ าของภาควชิาใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
 - ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 ภาควิชามีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวทิยาลยัและอาศยัความเห็นชอบของที่ประชุมภาควชิา มกีารวเิคราะห์อตัราก าลงัประกอบการคดัเลอืก
บุคลากรใหมใ่หต้รงกบัความตอ้งการของหลกัสตูรและสาขาวชิา  ซึง่มรีะบบการรบัและขัน้ตอนดงันี้ 

1.อาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคม ีร่วมประชุมภาควิชา โดยมกีาร
วเิคราะหอ์ตัราก าลงัและส่งเรือ่งขออตัราก าลงัตามเกณฑผ์่านคณะและมหาวทิยาลยัตามระบบ 

2. เมือ่ไดอ้ตัรา อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรรว่มประชุมกบัอาจารยป์ระจ าของภาควชิา เพื่อพจิารณาสาขาที่
ต้องการรบัหรอืสาขาขาดแคลน โดยพจิารณาจากแผนอตัราก าลงั และก าหนดคุณสมบตัขิองผู้สมคัรอาจารย์
ใหม ่เพื่อใหม้จี านวนอาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางสาขาวชิา เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหลกัสตูร   

3. ประกาศรบัอาจารยต์ามระเบยีบของคณะวทิยาศาสตร ์และมหาวทิยาลยั  
4. แต่งตัง้คณะกรรมการสมัภาษณ์อาจารยใ์หม ่โดยก าหนดใหก้รรมการสมัภาษณ์ประกอบดว้ยอาจารย์

ทีต่รงสาขาทีร่บัเขา้ อยา่งน้อย 1 คนหวัหน้าภาควชิา และผูบ้รหิารของคณะวทิยาศาสตร์ 
5. อาจารยใ์หม่จะได้รบัค าแนะน าในด้านการเรยีนการสอน ดา้นการท างานในองคก์ร และด้านอื่น ๆ 

ตามภารกจิของทางสาขา นอกจากนัน้อาจารยใ์หม่ยงัต้องเขา้รบัการอบรมสมัมนาจากทางมหาวทิยาลยัทีไ่ดจ้ดั
อบรมรวมทัง้มหาวิทยาลยัพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทกัษะการสอน อีกทัง้ยงัท าให้อาจารย์ใหม่ได้มี
เครอืขา่ยรูจ้กักนัในต่างคณะ อาจารยใ์หมจ่ะมกีารเขา้สอนรว่มกบัอาจารยป์ระจ ารายวชิา 

6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามภาระงาน ทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานดา้นการเรยีนการสอน งานดา้น
วจิยั งานด้านการบรกิารวชิาการแก่สงัคม งานดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และงานดา้นอื่น ๆ โดยกรรมการ
ประเมนิระดบัภาควชิา และระดบัคณะพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบตัวิ่าครบถว้นเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

8. เสนอ สมอ 08 ฝ่ายวชิาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา สภาวชิาการ สภามหาวทิยาลยั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิแลว้แจง้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาต่อไป 
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 ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ีโดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกท่านมคีุณวุฒติรงตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
 

- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมแีละอาจารยป์ระจ าร่วมประชุมในการ

ประชุมภาควชิาเคม ี(M.Sc.Chem_58_4.1_01) เพื่อพจิารณาจากอตัราการคงอยู่ การเกษยีณอายุราชการ การ
ลาศกึษาต่อ คุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการ  

2. ในกรณทีีอ่าจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ภาควชิามกีารประชุมวางแผน
เพื่อหาอาจารยท์ดแทนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูรทีส่กอ. ก าหนด 

3. ภาควชิามกีารการยกยอ่งอาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลัหรอืไดต้ าแหน่งทางวชิาการทีส่งูขึน้ตามความเหมาะสม 

 ในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมกีาร
ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อ ง 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร (M.Sc.Chem_58_4.1_02) ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประกอบด้วย 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทัง้หมด โดยมทีัง้ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ มหีน้าที ่รบัผดิชอบดูแล
จัดการศึกษาในหลักสูตรให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม ประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พุทธศกัราช 
2554 และประกาศบณัฑติวทิยาลยั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์  
โดยคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาท าหน้าทีว่างแผนการบรหิารหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน 
การประเมนิผลการสอนของคณาจารยแ์ละการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องรายวชิา ทวนสอบผลการเรยีนรู ้รวบรวม
ขอ้มูลเพื่อการปรบัปรุง/พฒันาหลกัสุตร และมกีารประเมนิผลการบรหิารหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอื หา
แนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูร  
 นอกจากนัน้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดม้กีาร
หารอืในเรือ่งต่างๆ อาท ิ(M.Sc.Chem_58_4.1_03)  

1. จ านวนนิสติตามแผนการรบันิสติ 
2. ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 
3. การตดิตาม มคอ. 3-7 ของหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 
4. การเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ/์สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
5. การประกนัคุณภาพหลกัสตูร  

 
โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา หลกัสูตรจะมกีารประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารย์

ประจ าหลกัสูตร ประจ าปีการศกึษา 2558 (e-survey) โดยมผีลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิาร
หลกัสูตรของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ปีการศกึษา 2558 มผีลการประเมนิ เท่ากบั 4.40 อยู่ในระดบัดมีาก
(M.Sc.Chem_58_4.1_04) ซึง่ผลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ลดลงจากในปีการศกึษา 2557 เนื่องจากทางอาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้เลง็เหน็ว่า เครื่องมอือุปกรณ์ และสิง่
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อ านวยความสะดวกของภาควชิา ยงัไม่เพยีงพอ และไม่มปีระสทิธภิาพในการพฒันานิสติในหลกัสูตร จงึไดน้ า
ผลการประเมนิประชุมหารอืในการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และน าเสนอภาควชิาเพื่อการพฒันา และ
จดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้เครือ่งมอืเพื่อท าการวจิยัต่อไป 
              ทัง้นี้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคมไีดม้กีารยกย่องอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คอื รศ.ดร.
วณีา เสยีงเพราะ ไดร้บัรางวลั “บคุลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัในเครือ
เทา-งาม ประจ าปี 2558” เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 (M.Sc.Chem_58_4.1_05) และมอีาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์1 ท่าน คอื ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์
ส่งศรโีรจน์ (M.Sc.Chem_58_4.1_06) 

 
 

- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 1. ภาควชิาจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์

 2. ควบคุม ก ากบั ส่งเสรมิใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

 3. มกีารจดัโครงการ/กจิกรรมพฒันาศกัยภาพอาจารยท์างวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

 4. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรด าเนินการพฒันาตนเองตามความตอ้งการ 

 5. ประเมนิผลการพฒันาตนเองของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยออกแบบตดิตาม ประเมินผลการ
พฒันา และการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 6. ผลจากการพฒันาตนเอง ที่ได้รบัรางวลั มกีารยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควชิา 
และตดิประกาศเกยีรตคิุณ 

 ในปีการศกึษา 2558 ภาควชิาเคมไีดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีทัง้ 5 ท่าน สามารถขอเขา้
รว่มการฝึกอบรม ประชุม น าเสนอ/เขา้รว่มการประชุม/สมัมนาทางวชิาการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานที่
รบัผดิชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน อกีทัง้สถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั และบณัฑติวทิยาลยั 
ยงัมเีงนิทุนสนบัสนุนในการพฒันาอาจารย ์ เป็นประจ าทุกปี (M.Sc.Chem_58_4.1_07) โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรสามารถขออนุมตัผิ่านภาควชิาและคณะ โดยในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีทัง้ 5 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุม/น าเสนอผลงานทางวชิาการ/วจิยั โดยจะมกีาร
ตดิตามและรายงานผลการพฒันาตนเอง และการไปใชผ้่านภาควชิาต่อไป ตามระเบยีบของคณะและ
มหาวทิยาลยั  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัในปีการศกึษา 2557 พบว่า จากการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่าน มผีลงาน
วชิาการทีต่พีมิพ ์มกีารเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และมกีารไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการเพิม่ขึน้ 1 คน อกีทัง้จากผล
การด าเนินงานในปีการศกึษา 2558 ยงัคงมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 1 ท่านทีย่งัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ ทาง
หลกัสตูรจงึไดม้กีารหารอื แนะน า และก าหนดใหม้กีารไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการในปีการศกึษา 2559 

  



      28 

- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพรายละเอียดดังนี้ 
(M.Sc.Chem_58_4.1_08) 
 
 

ช่ือ -สกลุ รายการ วนั –เวลา  สถานท่ี 

1.รศ.วีณา  เสียงเพราะ 1. เขา้รว่มงานประชุม
วชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่41 ในหวัขอ้ 
“Gateway to ASEAN with 
Science and Technology” 

1. ระหว่างวนัที ่6 -8 
พฤศจกิายน 2558 

 

 

ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ีจ.
นครราชสมีา 

 

2 .เขา้รว่มประชุมวชิาการ
นานาชาต ิPure and 
Applied Chemistry 
International Conference 
2016 ( PACCON 2016 ) 
ในหวัขอ้ “ Thailand : One 
Hundred Years of 
Advancement in 
Chemistry” 

วนัที ่9 - 11 กุมภาพนัธ ์
2559 

 

ณ ศูนยน์ิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
กรงุเทพฯ 

 

3. เขา้รว่มโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การ
บรหิารหลกัสตูรใหม้ี
คุณภาพ” 

ระหว่างวนัที ่26 -27 
พฤษภาคม 2559 

 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 

 

4. เขา้รว่มโครงการยกระดบั
คุณภาพหลกัสตู 

ในวนัที่ 4 มนีาคม 2559 
เวลา 13.00 -16.30 น. 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 

2.รศ.สุนิตย์  สุขส าราญ 1. เข้าร่วมประชุมหารือการ
ปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร 

วันที่ 3  มิถุนายน 2559  
เวลา 09.30 – 13.00 น.  

 

ณ  ห้องประชุม 19 – 603  
อาคาร 19  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

2. เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 -16.30 น.  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
อาคารวิจัยและการศึกษา
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หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
หัวข้อ :อบรมความรู้ในกร
บริหารจัดการหลักสูตร สู่
คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA 
และ EdPEx  

 ต่อเนื่องฯ 

3.เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุณภาพหลักสูตร 

ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 

3.ผศ.เกรียงศักดิ์  ส่งศรี
โรจน ์

 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและ
วิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 1 
การวิพากษ์หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี  

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น.  

ณ ห้อง 15 -325 อาคาร 
15 ภาควิชเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์  

4..ผศ.พรพิมล  ประยงค์
พันธ์ 

1. เข้าร่วมประชุม 
“Thailand Synchrotron 
Conference and 
Exhibition 2016 ( TSCE 
2016 )  

ระหว่างวันที่ 26 -28 
กุมภาพันธ์2559  

 

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้า Hall 1 อิมแพค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

2. เข้าร่วมประชุม “ UK – 
Thailand Symposium on 
Nanomaterials and their 
Applications” 

- วันที่ 21 เมษายน 2559  

 

ณ โรงแรมสุโกศล 

 

3. เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
หัวข้อ :อบรมความรู้ในกร
บริหารจัดการหลักสูตร สู่
คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA 
และ EdPEx 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 -16.30 น. 

 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ 

5.อ.สุจิตรา  ศรีสังข์ 1.เข้าร่วมกิจกรรม 
Workshop การเขียน 
competency หลักสูตร 

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 
2559 เวลา 08.30 – 
16.30 น. 

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมอ
วานี่ เอเที่ยม บางกอก  
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จ านวน 3 รุ่น  เป็น 
Facilitator 

รุ่นที่ 3  วันที่ 4 เมษายน 
2559   

 2. เข้าร่วมโครงการบริหาร
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อ
การแข่งขันในตลาดสากล 

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 
เวลา 08.30- 16.30 น.  

วันที่ 20 มกราคม 2559 
เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

ณ ห้องประชุมชั้น 8 ส านัก
หอสมุดกลาง 

ณ หอดนตรีและการแสดง
อโศกมนตรี 1 ชั้น 4 
อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  
บัวศรี 

 3. เข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงานนิสิตครั้งที่ 2 :  SCI 
Fair – Senior Project 
Presentation ปีการศึกษา 
2558 

วันที่ 22  เมษายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

 

 
 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  

ในปีการศกึษา 2558 ไม่มมีอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  

การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี         

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.1_01 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีครัง้ที7่/58 
M.Sc.Chem_58_4.1_02 ประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อง คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
M.Sc.Chem_58_4.1_03 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_04 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_05 รางวลั “บุคลากรดเีด่นสายวชิาการของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัในเครอื

เทา-งาม ประจ าปี 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_06 การแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารยข์องคณาจารยภ์าควชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_4.1_07 ประกาศทุนสนบัสนุนในการพฒันาอาจารยข์องมหาวทิยาลยั 
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M.Sc.Chem_58_4.1_08 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. เคม ีทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพี ปี
การศกึษา 2558 

 

 

 

คณุภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 4 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 80 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 9.2 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 184 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่/งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1 รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ 1. Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, 
Mekseepralard C. Alpha-mangostin attenuation of 

1 
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ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่/งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

hyperglycemia-induced ocular hypoperfusion and 
blood retinal barrier leakage in the early stage of type 
2 diabetes rats. BioMed Res Internationa 2015; 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826. 

2. Leewanich P, Suksamrarn S.  Xanthones isolated 
from the pericarp of the mangosteen inhibits 
neurotransmitter receptors expressed in Xenopus 
Oocytes. J Med Assoc Thailand 2015; 11; 118-123. 

3. อจัฉรา แสนค า ณฏัฐกลัย ์ลมเชย จนัทรน์รนิทร ์นนทะ
ขาม  มาลยั ทวโีชตภิทัร์  และ สุนิตย ์สุขส าราญ   ไตร
เทอรปี์นชนิด lupane และ ceanothane จากเปลอืกตน้
ตะครองทีแ่สดงฤทธิย์บัยัง้เชือ้แบคทเีรยี Helicobacter 
pylori. KKU Sci. J., 2015, 43 (3), 480-489. 

 
 
 
 

 
1 
 
 

 
 

0.8 

2 รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ 1. Chaiyo S.; Siangproh W.; Apilux A.; Chailapakul O.; 
“Highly selective and sensitive paper-based 
colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching 
of silver nanoplates for trace determination of copper 
ions” Anal. Chim.  Acta, 866, (2015) 75– 83. 

2. Rattanarat, P.; Tee-ngam, P.; Siangproh W.; 
Ishimatsu, R.; Nakano, K.; Chailapakul, O.; Imato, 
T.; “An Electrochemical Compact Disk-type 
Microfluidics Platform for Use as an Enzymatic 
Biosensor” Electroanalysis  27, 3, (2015), 703–712. 

3. Nantaphol, N.; Chailapakul, O.; Siangproh W.; 
“Sensitive and selective electrochemical sensor using 
silver nanoparticles modified glassy carbon electrode 
for determination of cholesterol in bovine serum” 
Sens. Actuator B. 207, (2015), 193-198 

4. Charoenkitamorn, K.; Chailapakul, O.; Siangproh 
W.; “Development of gold nanoparticles modified 
screen-printed carbon electrode for the analysis of 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 

1 
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ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่/งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

thiram, disulfiram and their derivative in food using 
ultra-high performance liquid chromatography” 
Talanta, 132, (2015), 416-423 

3 อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์ 1. Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K, 
Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and 
dithizone complexes using DFT calculations and NMR 
analysis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy. 2015 October 5, 149: 830-
8 

2. Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman 
S, Maniratanachote R. Determination of silver in 
personal care nanoproducts and effects on dermal 
exposure.  Journal of Nanoparticle Research, 
November 2015, 17:425. 

3. Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on 
Copper Cementation  from Refining   Wastewater, 
Burapha University International Conference 2015.736-
741 

1 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

0.4 

4 ผศ.ดร.พรพมิล  ประยงค์
พนัธ ์

-  

5 ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรี
โรจน์ 

-  

 

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกั 9.2 
คดิเป็นรอ้ยละ 184 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.2_01 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปี พ.ศ. 2558 
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ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)     

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร - 4.48 4.40 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.3_01 ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
1. ในการปรบัปรุงหลกัสูตร จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ีเพื่อจดัท าหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อก าหนด

ปรชัญา วสิยัทศัน์ จดุประสงค ์และโครงรา่งของหลกัสตูร 

2.  มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (เคมพีื้นฐาน เคมวีเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส์ เคมอีนิทรยี ์

เคมอีนินทรยี์ และ ชีวเคม)ี เพื่อก าหนดรายวิชาในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มเีนื้อหาที่ทนัสมยัและ

ครอบคลุมความรูท้างเคม ีและพจิารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณามาตรฐานผลการเรยีนรู ้

(curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครัง้เพื่อใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning outcome และจดัแผนการเรยีน

รว่มกนั (M.Sc.Chem_58_5.1_01) 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวเิคราะหห์ลกัสตูรเดมิ และน าขอ้มลูจากการส ารวจความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่า
และการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ โดยสอบถามถงึคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 5 ด้าน (M.Sc.Chem_58_5.1_02) และมาประกอบการพจิารณา
ก าหนดรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสตูรและ แผนการเรยีน  

5. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่ (M.Sc.Chem_58_5.1_03) และจดัการ
วพิากษ์หลกัสตูรโดยผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาเคม ีเขา้มาร่วมเป็นกรรมการ และมผีลการประเมนิ
ผู้ใช้บณัฑติเพื่อให้ได้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัทศิทางการจดัท าหลกัสูตร และลกัษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทัง้การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 

6. เสนอความเหน็ชอบตามล าดบัขัน้ตอนในมหาวทิยาลยั และส่งใหส้กอ.รบัทราบหลกัสตูร  

7.น าหลกัสตูรไปด าเนินการและก ากบั ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ.3-6) 

8. สรปุผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  

9. มกีารน าผลการประเมนิ มคอ.7 มาปรบัปรงุพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 

10.ประเมนิความคดิเห็นของนิสติเกี่ยวกบัหลกัสูตรและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติและน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

ในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีจะต้องมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีโดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ร่วมในการ
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ออกแบบหลกัสตูรตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิความพงึพอใจของบณัฑติ 
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติปีการศกึษา 2557 อกีทัง้ค านึงถงึความเป็นปจัจุบนั ทนัสมยัของหลกัสูตร และได้
มกีารออกแบบสาระรายวชิาในหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้างานวจิยัในปจัจุบนั โดยไดม้กีารน า มคอ. 
5 และ มคอ. 7 ของปีการศกึษา 2557 มาพจิารณาประกอบการออกแบบหลกัสูตรอกีดว้ย และคณาจารยผ์ูส้อน
ทัง้ 5 สาขาวชิาได้มกีารพจิารณามาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละวชิา ก่อนน าเสนอที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอในการประชุมภาควชิาเคม ีวาระ
พเิศษ ครัง้ที ่2/2559 วนัที ่28 มถุินายน 2559 (M.Sc.Chem_58_5.1_04) หลงัจากนัน้จะมกีารวพิากยห์ลกัสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิก่อนน าเสนอหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ตามล าดบัขัน้ตอนในคู่มอืบรหิารหลกัสูตร TQF 
ของมหาวทิยาลยั (M.Sc.Chem_58_5.1_05) เพื่อใหค้ณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สภาวชิาการ 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตั ิก่อนส่งให ้สกอ. รบัทราบหลกัสตูรต่อไป ทัง้นี้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรไดเ้ขา้ร่วมอบรมกบัมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาการก าหนดผลการเรยีนรู ้คุณลกัษณะพเิศษของ
หลกัสตูร อกีทัง้การส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 โดยในแต่ละปีการศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต เกี่ยวกับหลักสูตร
(M.Sc.Chem_58_5.1_06) และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และน าผลการประเมนิ เพื่อพจิารณาในทีป่ระชุม
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อหาทางปรบัปรงุและพฒันาต่อไป  

 
- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

1. หลกัสูตรไดม้อบหมายให้อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา
แผนการปรบัปรงุรายวชิาเพื่อใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยั (มคอ. 5) และหลกัสูตรไดใ้หน้ิสติประเมนิรายวชิาต่างๆผ่าน
ระบบ supreme (M.Sc.Chem_58_5.1_07) เพื่อน ารายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีประจ าปีการศกึษา 2559 ต่อไป 

2. คณะกรรมการงานวชิาการ ภาควชิาเคมรี่วมกบัภาควชิา อาจารยผ์ูส้อน รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิาแผนการปรบัปรุงรายวชิาเพื่อใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยั (มคอ. 5) ภายหลงัเสรจ็สิน้การสอน
ในแต่ละภาคการศกึษา 

3. มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (เคมวีเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส ์เคมอีนิทรยี ์เคมอีนินทรยี ์
และ ชวีเคม)ี เพื่อพจิารณาปรบัเพิม่-ลดเนื้อหารายวชิาต่างๆ หรอืเปิดสอนวชิาเลอืกในหวัขอ้ที่ทนัสมยั เช่น 
หวัข้อพเิศษทางเคมอีนินทรยี์ หวัข้อพเิศษทางเคมอีินทรยี์ หวัขอ้พเิศษทางเคมเีชงิฟิสกิส์ หวัข้อพเิศษทาง
ชวีเคม ีและหวัขอ้พเิศษทางเคมวีเิคราะห์ 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกนั เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุง ปรบั
เพิม่-ลดเนื้อหารายวชิา และ/หรอืเปิดวชิาเลอืกใหม่ๆ  

5. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนประสานงานกบัอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและภาควชิาเพื่อ
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวชิาการ ภาควชิาเคม ีประสานงานกบัอาจารยผ์ู้สอนเพื่อจดัท า มคอ. 3 ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 



      37 

7. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสรุปผลการประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ทวนผลการเรยีนรายวชิา ความ
พงึพอใจต่อรายวชิาและจดัท ามคอ.7 เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตรเ์คม ีโดยได้มกีารพจิารณาใช้ผลประเมนิจาก มคอ. 5 และ มคอ.7 เพื่อเสนอแนวทาง

ปรับป รุ ง ห ลัก สู ต ร ในกา รป ร ะชุ ม อ า จา รย์หลัก สู ต ร วิท ยาศาสต รมหาบัณฑิต  ส าข า วิช า เ คมี 

(M.Sc.Chem_58_5.1_01) น าเสนอผลการประเมนิและแนวทางปรบัปรุงรายวชิาให้กบัอาจารยผ์ู้สอนแต่ละ

สาขาวชิา เพื่อปรบัปรงุและพฒันา  

นอกจากนั ้นท างหลัก สู ต ร ไ ด้ มีก า รป ร ะ เ มินคว ามคิด เห็น ขอ งนิ สิต เ กี่ ย ว กับหลัก สู ต ร 

(M.Sc.Chem_58_5.1_08) มกีารส ารวจภาวะการไดง้านท าของมหาบณัฑติ และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

ทุกปี เพื่อเป็นขอ้มลูในการในการประเมนิ มคอ. 7 ต่อไป (M.Sc.Chem_87_5.1_08) 

 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_87_5.1_01 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

เคม ีประจ าปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_87_5.1_02 คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ5 ดา้น 
M.Sc.Chem_87_5.1_03 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2559) 
M.Sc.Chem_87_5.1_04 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_87_5.1_05 คู่มอืบรหิารหลกัสตูร TQF ฝา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
M.Sc.Chem_87_5.1_06 ผลประเมนิความคดิเหน็ของนิสติเกีย่วกบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_87_5.1_07 การประเมนิรายวชิาต่างๆ โดยนิสติในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_87_5.1_08 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 
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งบประมาณทีภ่าควชิาไดร้บัน้อยมากในการบรหิารหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์อ้ง
พยายามขอทุนค่าสารเคมแีละค่าเล่าเรยีนของนิสติจากแหล่งทุนต่างๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อ
ดงึดดูใหม้ผีูส้นใจมาสมคัรเรยีน 

 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

จากขอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณ และทุนการศกึษาของนิสติระดบับณัฑติศกึษาของหลกัสูตร ท าให้

การพฒันาองคค์วามรูท้างเคม ีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และ/หรอื ผลงาน

ทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าทางทรพัยส์นิทางปญัญา อาจมขีอ้จ ากดั  

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

การพฒันางานวจิยัโดยการขอทุนวจิยั และความรว่มมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานอื่น อาจเป็น
แนวทางหนึ่งจะน าไปสู่การพฒันาบณัฑติใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การก าหนดผูส้อน 
1. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา จดัท าร่างรายวชิาตามแผนการศึกษาของ

นิสติ เพื่อใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรพจิารณาความถูกตอ้งและประสานงานกบัผูป้ระสานงานกลุ่มสาขาวชิา(เคมี
วเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส ์เคมอีนิทรยี ์เคมอีนินทรยี ์และ ชวีเคม)ี   

2. มกีารประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้ๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที่ได้รบั
มอบหมาย 

3. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมข้อมูล เพื่อน าเข้าประชุมภาควชิา
โดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม เพื่อพจิารณาความเหมาะสมอกีครัง้ นอกจากนี้หลกัสูตรได้มกีาร
เชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชีย่วชาญมาเป็นอาจารยพ์เิศษในบางหวัขอ้/บางรายวชิา ก าหนดให้อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 

4. ผูส้อนชีแ้จงแผนการเรยีนและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหน้ิสติทราบในวนัแรกของการเรยีน
การสอน 

5.  หลงัปิดภาคการศกึษา 2558 ภาควชิารวบรวมสรุปผลการประเมนิการสอนของอาจารย ์(ปค.
003/ปค.004) ปีการศึกษา 2558 และรายงานในที่ประชุมภาควชิา เพื่อพจิารณาร่วมกนักับ คณะกรรมการ
จดัการเรยีนการสอนและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนดอาจารยผ์ูส้อน
ในปีการศกึษา 2559 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.2_01)   
 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้เสนอแผนการศึกษาส าหรับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แก่

คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา เพื่อจดัท าร่างรายวชิา พจิารณาให้สอดคล้องกบัแผนการ

ศกึษาของนิสติ โดยไดม้กีารน าผลการประเมนิ ปค. 003 ในปีการศกึษา 2557 มาประกอบการพจิารณาวางแผน

ในการก าหนดผูส้อน และได้น า มคอ. 5  จากรอบปีทีผ่่านมา เพื่อพจิารณาวางแผนปรบัปรุงกระบวนการสอน

และการประเมนิผลใหไ้ปเป็นตามวตัถุประสงคท์ีห่ลกัสูตรวางไว้  ต่อมาไดม้กีารประสานกบัอาจารยผ์ูส้อนในแต่

ละสาขาวชิาก าหนดผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระของรายวชิานัน้ๆ ก่อนน าเสนอทีป่ระชุมภาควชิาเคมเีพื่อ

พจิารณาความเหมาะสมในแต่ละหลกัสตูรของภาควชิาเคมต่ีอไป นอกจากนัน้หลกัสูตรยงัไดพ้จิารณาเพิม่ทกัษะ

ใหน้ิสติในหลกัสตูรไดม้กีารสบืคน้จากฐานขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์เพื่อน าเสนอขอ้มลูใหเ้กดิความรูท้างวชิาการ 

และวจิยัที่ทนัสมยั  ทุกรายวชิาที่เปิดสอน รวมทัง้สมัมนาและปรญิญานิพนธ์ โดยการก าหนดผู้สอนที่มคีวาม

เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อจดัท า มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาต่อไปซึ่งจะระบุแผนการเรียนและวิธีการ

ประเมนิผลไวอ้ย่างชดัเจน และเมื่อสิน้สุดแต่ละภาคการศกึษา มกีารก าหนดใหน้ิสติทีล่งเรยีนในแต่ละวชิาของ

หลกัสูตรประเมนิอาจารยผ์ู้สอน (ปค.003) เพื่อน าผลการประเมนิเสนอให้อาจารยผ์ู้สอนพจิารณาหาแนวทาง

ปรบัปรงุและพฒันาส าหรบัการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป  
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- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรส่งค าอธิบายรายวชิาและแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ใหอ้าจารยผ์ูส้อน เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อน
แต่ละรายวชิาน าไปเป็นขอ้มูลส าหรบัเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิาในมคอ.3และ มคอ.4พรอ้มทัง้ก าหนด
กจิกรรมการเรยีนรู ้

2. คณะฯ มกีลไกก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 
(M.Sc.Chem_58_5.2_02) 

3. หลกัสูตรภายใต้การบรหิารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควชิาเคม ีก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ.3/มคอ.4 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อ
พจิารณาดคูวามสอดคลอ้งตามค าอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ.2 แลว้จงึน าขอ้มลูขึน้เผยแพรก่บันิสติ 
  5. หลังจากหมดก าหนดเพิ่มถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพื่อ
ด าเนินการปิดรายวชิาหากไม่มนีิสติลงทะเบยีนในรายวชิานัน้เพื่อไม่ให้มปีญัหาในการก ากบัตดิตาม มคอ.5/
มคอ.6   
  6. ก าหนดให้มีการประเมนิการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ า
หลกัสตูรพจิารณาว่าควรปรบัปรงุรายวชิาหรอืปรบัปรงุ มคอ.3/มคอ.4 อยา่งไรในปีการศกึษาถดัไป 
 

ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้ ี
การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรยีน ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั เพื่อให ้
มคอ. 3 ของแต่ละรายวชิาสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เคม ีและเป็นไปตามขอ้บงัคบัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเพื่อรวบรวมใหภ้าควชิา ส่ง
คณะตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป  โดยในภาคเรยีนที ่1/2558 มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้สิ้น 12 รายวชิา 
และภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 รายวชิา (M.Sc.Chem_58_5.2_03) 

ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ภาควชิาได้เพิม่มาตรการผู้รบัผดิชอบ มคอ. ในการก าหนดผู้สอน เนื่องจาก
รายวชิาในภาคเป็นรายวชิาทีม่ผีู้สอนมากกว่า 1 คน ผูส้อนจะไดท้ราบบทบาทและความรบัผดิชอบของตนเอง
ในการก ากบัตดิตาม มคอ.3 ของปีการศกึษานัน้ๆ อกีทัง้เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการเรยีน ได้มกีารประเมนิ ปค. 
003 เพื่อประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ก่อนน าไปปรบัปรงุในปีการศกึษาถดัไป 
 

 
- การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบั
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์
1. นิสติในหลกัสตูรทีต่อ้งน าเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญา

นิพนธเ์ป็นไปตามขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึง่ประกอบดว้ย 
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อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 5 คน 

(M.Sc.Chem_58_5.2_04) 

 2. นิสติน าเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ และส่งแบบรายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธท์ี่

ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสอบเคา้โครงเคา้ปรญิญานิพนธ ์ เพื่อเสนออนุมตัหิวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 3. อาจารยท์ีป่รกึษามหีน้าทีต่ดิตามความก้าวหน้าและใหค้ าปรกึษาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 

 4. หลงัจากสิน้สุดปีการศกึษา 2558 สรปุหวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีไ่ดร้บัอนุมตันิ าเสนอในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาความสอดคลอ้งของสาขาวชิาและความกา้วหน้าทางเคมี 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้กระบวนการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ของนิสติ
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2558 
หลกัสูตรไดก้ าหนดแบบฟอรม์ขอความเหน็ชอบรายชื่อกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ซึ่งนิสติแต่ละคน
จะต้องด าเนินการเสนอประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ และมกีารรวบรวมเพื่อ
น าเสนอในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรต่อไป  โดยนิสติในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ เพื่อขออนุมตัเิค้าโครงปรญิญานิพนธ์ จ านวน 8 ราย 
โดยมหีน้าทีใ่นการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ซึง่บณัฑติวทิยาลยัไดม้เีกณฑใ์นการประเมนิการเสนอเคา้โครง
ปรญิญานิพนธท์ี่ครอบคลุมให้เป็นไปตามศาสตรแ์ละความก้าวหน้าในสาขาวชิานัน้ ๆ (บว 412) ก่อนน าเสนอ
ผ ล ก า รพิ จ า รณ า เ ค้ า โ ค ร ง ป ริญญ านิ พ น ธ์  เ พื่ อ ข อ อ นุ มัติ ต่ อ คณบดีบัณฑิต วิ ท ย า ลั ย ต่ อ ไ ป 
(M.Sc.Chem_58_5.2_05) และในแต่ละปีการศกึษาในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้มกีารสรุป
หวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัขิองปีการศกึษานัน้ๆ  เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาปรบัปรุงแนวทางการ
ควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธใ์นปีการศกึษาถดัไป 
 
 
- การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 1. ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมใีหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัขอ้มลูการท า
วจิยัของนิสติ เพื่อใหน้ิสติพจิารณากรอบแนวคดิในการท าวจิยั รวมถงึงานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา  
 2. หลกัสูตรให้นิสติเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสติและให้ด าเนินการ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม ตามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (บว.410) 
 3. นิสติเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ (บว.411)เป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 (M.Sc.Chem_58_5.2_04) 

 4.ขณะนิสติด าเนินการท าปรญิญานิพนธ ์ อาจารยท์ีป่รกึษามหีน้าทีต่ดิตามความก้าวหน้าและให้

ค าปรกึษาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 
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 5. นิสติประเมนิการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธข์องอาจารย์ทีป่รกึษา 
 6. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมสรปุผลการประเมนิการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรบัปรงุการใหค้ าปรกึษา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมมีกีารน าเสนอขอ้มลูการท าวจิยั
ของอาจารยใ์นภาควชิาในการปฐมนิเทศนิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ซึง่เป็นขอ้เสนอแนะจากปีการศกึษา 2557 
ใหม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยเ์พื่อเป็นขอ้มลูในนิสติใหม่ไดร้บัทราบ และเป็นแนวทางในการพจิารณา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อไป คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึไดม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยแ์ต่ละท่าน 
และแจกขอ้มูลดงักล่าวให้นิสติใหม่ทุกคนรวมทัง้ระบุช่องทางตดิต่อ เพื่อนิสติจะได้สอบถามขอ้มูลโดยตรงกบั
อาจารย์แต่ละท่านได้อีกด้วย เพื่อเตรยีมความพร้อมให้นิสิตส าหรบัการพิจารณาแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์ โดยจะมกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ที่มคีวามเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรกึษา 
แนะน าแนวทางการท าวจิยัใหก้บันิสติ หลงัจากทีน่ิสติไดม้กีารพจิารณาเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธต์าม
ความสนใจและสอดคลอ้งกบัความเชีย่วชาญของอาจารยแ์ต่ละท่าน ซึง่จะเป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
โดยได้เสนอค าขอแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตัิ และได้มีการ
พจิารณาภาระงานในการควบคุมปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์่านนัน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์จ านวน 8 คนทีม่คีวามเชีย่วชาญในศาสตรน์ัน้ๆ เพื่อดูแลใหค้ าแนะน าในการท าปรญิญา
นิพนธ์ของนิสติในหลกัสูตรฯ (M.Sc.Chem_58_5.2_06) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้มกีารประเมนิการให้
ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ เพื่อหาแนวทางพฒันาปรบัปรุงการใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

 
- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

1. คณะกรรมการช่วยเหลือก ากบัติดตามฯ ก าหนดแผนการท างาน เริม่จากการวเิคราะห์สถานการณ์ 
สภาพปญัหา ของการจดัท าปรญิญานิพนธ์ของนิสติ และก าหนดช่วงเวลาในการนัดพบนิสติ เพื่อช่วยเหลอื 
ก ากบัตดิตามและใหค้ าปรกึษา เดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อก าหนดแผนปฏบิตักิาร (action plan) ในการท าปรญิญา
นิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ รวมทัง้การวางแผนการตพีมิพป์รญิญานิพนธใ์นวารสารใหท้นัตามก าหนดเวลา 

2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมอบหมายให้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์ดิตามความก้าวหน้าใน
การน าปรญิญานิพนธข์องนิสติ โดยให้นิสติรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครัง้  

3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ไดจ้ดัท าช่องทางการตดิต่อสื่อสาร
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟซบุ๊ค และอเีมล ์เพื่อรบัฟงัปญัหา ให้ค าปรกึษา และน าเสนอขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการท า
ปรญิญานิพนธข์องนิสติ เช่น การประชุมวชิาการ แหล่งตพีมิพว์ารสาร 
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4. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมนิกระบวนการช่วยเหลอื ก ากบั ติดตามในการท า
ปรญิญานิพนธ์และการตีพมิพ์ผลงานในระดบับณัฑติศึกษาโดยดูว่านิสิตมกีารด าเนินการจดัท าและพฒันา
ปรญิญานิพนธ ์รวมถงึความคบืหน้าของการพฒันาบทความวจิยัที่จะน าไปตพีมิพ ์เป็นไปตามแผนปฏบิัตกิาร 
(action plan) ที่ก าหนดหรอืไม่ ซึ่งหากนิสติสามารถจบการศกึษาภายในเวลาที่ก าหนด ปรญิญานิพนธ์มี
คุณภาพ และได้รบัการตีพิมพ์ผลงานแล้ว หลกัสูตรก็จะใช้กระบวนการช่วยเหลอื ก ากบั ติดตามในการท า
ปรญิญานิพนธแ์ละการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษาตามทีก่ าหนดไวน้ี้ต่อไป แต่ถ้าพบว่านิสติด าเนินการ
ท าปรญิญานิพนธ์ล่าช้ากว่าแผนกรอบระยะเวลาที่หลกัสูตรได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะ
มอบหมายให้ประสานกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเร่งรดัให้นิสติได้ท าปรญิญา
นิพนธเ์สรจ็ไดท้นัตามก าหนดเวลาเดมิ และน ามาซึง่การปรบักรอบระยะเวลาการท าปรญิญานิพนธใ์หเ้หมาะสม
ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มขี้อเสนอแนะให้มกีารติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้ด าเนินการตดิตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธโ์ดยก าหนดใหน้ิสติ
ในหลกัสตูรน าเสนอผลงานวจิยัในโครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ในปี
การศกึษา 2558 ทีผ่่านมา และไดม้กีารแนะน า สนับสนุนใหน้ิสติในหลกัสูตรน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม
วชิาการระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ โดยในปีการศกึษา 2558 มนีิสติได้เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ ที่ประเทศเกาหลใีต้ จ านวน 2 คน และมนีิสติในหลกัสูตรตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ
ระดบัชาตเิพิม่ขึน้ 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_5.2_01 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_02 ก าหนดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 
M.Sc.Chem_58_5.2_03 มคอ. 3 ภาคเรยีนที ่1/2558 และ 2/2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_04 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
M.Sc.Chem_58_5.2_05 การอนุมตัหิวัขอ้ปรญิญานิพนธ์  ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_06 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์  ปีการศกึษา 2558 

 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลกัสตูรมกีารก าหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ. 2  
2. อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน ้าหนักองคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของรายวชิาใน มคอ. 

2 
 3. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามกีารก าหนดวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิใน มคอ.3/มคอ.4 
ของแต่ละรายวชิา 
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4. อาจารยผ์ูส้อนรว่มกนัพจิารณาขอ้สอบและน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
5. อาจารยผ์ูส้อนตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แลว้เสนอภาควชิาและคณะ 
6. หลกัสตูรก าหนดใหม้กีารทวนสอบผลการเรยีน โดยผ่านมตทิีป่ระชุมภาค 
7. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามรายวชิาทีเ่ปิด

สอน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(M.Sc.Chem_58_5.3_01) และใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดใหม้กีารรายงานวธิกีารที่
ใชใ้นการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ และผลการประเมนิ 

 
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มกีาร

ก ากับผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของ
หลกัสูตรฯ ทัง้ในกระบวนการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ การทวนสอบผลการเรยีน ใหส้อดคลอ้งกบัทีก่ าหนด
ไวใ้น มคอ. 3 ในภาคเรยีนนัน้ๆ และคณะกรรมการวชิาการของภาควชิา ท าหน้าทีค่วบคุมการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ู้สอนแต่ละวชิาให้สอดคล้องกบั มคอ. 3 ในรายวชิานัน้ๆ และได้ประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในรายงาน มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
ก่อนน าเสนอเขา้พจิารณาในที่ประชุมภาควชิาเคมแีละคณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) อกีทัง้ในแต่ละ
ภาคเรยีนไดม้กีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายวชิาทีเ่ปิดสอน โดยในภาคเรยีนที ่1 จ านวน 12 รายวชิา และภาค
เรยีนที ่2 จ านวน 13 รายวชิา ตามกระบวนการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตรฯ เพื่อ
น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาแนวทางปรบัปรุงและพฒันากระบวนการเรยีนการสอน
ในปีการศกึษาถดัไป 

นอกจากนั ้นได้มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บณัฑติในทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มคีะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมนิคุณภาพของบณัฑติระดบัปรญิญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ เท่ากบั 4.05 
(M.Sc.Chem_58_5.3_03) และหลกัสตูรไดม้กีารทวนสอบผลการเรยีนรูใ้นทุกรายวชิาโดยใชแ้บบสอบถามนิสติ
ในหลกัสูตร เพื่อน าผลการประเมนิมาประชุมหารอืในการประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร เพื่อวา งแผนการ
พฒันาหลกัสตูร และแนวทางในการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีถดัไป 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเสนอวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้  
3. ผูส้อนรว่มกนัตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แลว้เสนอภาควชิา 
4. คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ภาควชิา ตดิตามรวบรวมผลการเรยีน เพื่อน าเสนอในการประชุมภาควชิา 
5. ประชุมภาควชิา  เพื่อตรวจสอบการตดัสนิผลการเรยีนทุกภาคการศกึษา โดยใหผู้ส้อนชีแ้จงการตดัสนิ

ผลการเรยีน (M.Sc.Chem_58_5.3_04) 
6.  มกีารปรบัปรุงการตดัสนิผลการเรยีนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควชิา แล้วน าเข้าที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรยีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน  
หวัหน้าภาควชิา  และส่งใหค้ณบดลีงนามต่อไป  



      45 

7. หลกัสตูรน าขอ้มลูการประเมนิผลการเรยีนรูม้าจดัท า มคอ.7 
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มกีาร

ก ากบักระบวนการประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 แต่ละรายวชิา โดยไดน้ ามคอ. 5 และมคอ. 7 
ของปีการศึกษา 2557 มาประกอบการพจิารณา และเมื่อสิ้นสุดภาคเรยีนอาจารย์ผู้สอนมกีารตดัสนิผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมนิที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า ก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาเคมีให้
ขอ้เสนอแนะ เพื่อตรวจสอบหรอืปรบัปรุงการตดัสนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาทุกภาคเรยีน ก่อนน าเสนอ
คณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) และเมื่อสิน้สุดปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มผีลการประเมนิการเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา ทัง้ในภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 12 
รายวชิา และภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 รายวชิาเพื่อจดัท ารายงาน มคอ. 7 ของหลกัสตูรต่อไป  
 
 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มกีลไกก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา  
(M.Sc.Chem_58_5.3_05) 

2. หลกัสูตรภายใต้การบรหิารงานของภาควชิามกีารก าหนดให้มคีณะกรรมการงานวชิาการ  ก ากบัให้
ผูส้อนจดัท า มคอ.5/มคอ.6 

3.  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อพจิารณา
ดคูวามสอดคลอ้งตามค าอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ.2  

4. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา  และมกีารประเมนิหลกัสตูร 

5. เสนอทีป่ระชุมภาคพจิารณาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุ/พฒันาผลการด าเนินงานต่อไป  
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้ ี

การก ากบั ตดิตาม มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตร 
และใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวชิาโดยมคีณะกรรมการงาน
วชิาการของภาควชิา ก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ. 5 ล่วงหน้าก่อนก าหนด เพื่อรวบรวมใหภ้าควชิา ส่งคณะตาม
ก าหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป  โดยในภาคเรยีนที่ 1/2558 ม ีมคอ. 5 จ านวน 12 รายวชิา และภาคเรยีนที ่
2/2558 จ านวน 13 รายวชิา ไดร้บัการเผยแพร่ (M.Sc.Chem_58_5.3_06) นอกจากนัน้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ ไดม้กีารรายงานมคอ. 7 ของปีการศกึษา 2558 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษาทัง้นี้มกีารตรวจสอบ
รายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีก่อน
รวบรวมใหภ้าควชิาทุกครัง้ (M.Sc.Chem_58_5.3_02) 
 
 
- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมก่อนเปิดภาคการศกึษา เพื่อก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิ
ปรญิญานิพนธ์ของนิสติ โดยก าหนดให้ใช้เกณฑใ์นการประเมนิตามแบบฟอรม์ บว 432 แบบรายงานผลการ
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สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์/ สารนิพนธ์ ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิ ดงันี้ 
 
 

หวัขอ้ประเมิน คะแนนจากกรรมการล าดบัท่ี. . . . . . .  คะแนน

เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 . . . .  . . . .   

1. ความรูพ้ืน้ฐานและทีม่าของปญัหามคีวามชดัเจน

และครอบคลุม (20 คะแนน) 

       

2. ระเบยีบวธิวีจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลูมคีวาม

ถูกตอ้งและความเหมาะสม (20 คะแนน) 

        

3. การอภปิรายผลมคีวามเหมาะสม (20 คะแนน)         

4. สรา้งองคค์วามรูใ้หม่หรอืนวตักรรม (20 
คะแนน) 

        

5. การน าเสนอ (20 คะแนน)         

รวมคะแนน (เตม็ 100 คะแนน)         

หมายเหตุ 

1. เกณฑก์ารผา่นคอื 60 เปอรเ์ซน็ต ์ 
2. สง่รายงานผลการสอบปากเปล่าฯและผลการประเมนิพรอ้มวนัสง่ฉบบัสมบรูณ์ (ในซองปิดผนึก) 

ก าหนดใหใ้นการประเมนิปรญิญานิพนธน์ัน้ กรรมการสอบปากเปล่าจะประเมนิร่วมกนัภายในหอ้งสอบ
ปากเปล่า จากนัน้จงึแจ้งผลการประเมนิเฉพาะการผ่าน/ไม่ผ่านให้นิสติทราบเท่านัน้โดยไม่แจ้งคะแนนสอบ
นอกจากนี้หลกัสตูรไดก้ าหนดใหป้รญิญานิพนธข์องนิสติหรอืส่วนหน่ึงของปรญิญานิพนธข์องนิสติต้องไดร้บัการ
ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รบัการรบัรองโดย สกอ. ซึ่งก าหนดให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อ 9 มนีาคม 2558 เรื่องแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญานิพนธ์
เพื่อขอจบการศกึษา เพื่อให้แน่ใจว่าปรญิญานิพนธ์นัน้มคีุณภาพ ทัง้นี้เมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรจะประชุมร่วมกนัเพื่อประเมนิกระบวนการในการประเมนิปรญิญานิพนธ์ที่ได้ด าเนินงานในปี
การศกึษาที่ผ่านมาทัง้หมด เพื่อน าผลการประเมนิที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการประเมนิ
ปรญิญานิพนธข์องนิสติในปีการศกึษาต่อไป 
 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_5.3_01 การประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูว้่าครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
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แห่งชาต ิ
M.Sc.Chem_58_5.3_02 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.3_03 ผลการประเมนิคุณภาพของบณัฑติระดบัปรญิญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตโิดยผูใ้ชบ้ณัฑติ ปีการศกึษา 2558 (หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม)ี 

M.Sc.Chem_58_5.3_04 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.3_05 ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งมาตรการควบคุมภายในการจดัท า มคอ.3-7 
M.Sc.Chem_58_5.3_06 มคอ. 5 หลกัสตูรวทิยาศาสตมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
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ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร หมายถงึ ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
ด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มในการประชมุ
จ านวน 7 ครัง้ ในปีการศกึษา 2558 เพื่อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
ไดร้บัการรบัทราบจาก สกอ. เมือ่วนัที ่31 ก.ค. 2555
โดยมรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี

รายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4  

ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 12 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 วชิา ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

 

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้
จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 12 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2558 ครบทุกรายวชิา  

 

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี
การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 2558 

 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี
การทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปี
การศกึษา 2557 เพื่อน ามาใช้ในการปรบัปรุงการ
จดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปีการศกึษาถดัไป โดยให้
ทุกรายวชิาระบุการปรบัปรุงใน มคอ. 3 ของรายวชิา
ทีเ่ปิดในปีการศกึษา 2558 

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

ไม่มีอาจารยใ์หม่ในปีการศึกษา 2558   

9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจาทุกคนในหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  

 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

ปีการศกึษา 2558 มบีุคลากรสายสนบัสนุนทุกคน 
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี  

 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ยทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
เท่ากบั 4.18 

 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ี
ต่อบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ
ใหม่ เท่ากบั 4.05 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 12  
จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น 12  
รอ้ยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100  ของตวับง่ช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว ้
มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้  

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมรว่มกนัเพื่อพจิารณาสรุปความต้องการของสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม

ต่อการจดัการเรยีนการสอน จากผลการส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 

3. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเสนอความตอ้งการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูไ้ปยงัฝา่ยแผนและพฒันา ภาควชิา เพื่อ
รวบรวมเขา้ทีป่ระชุมภาควชิา  
4. ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมภาค เพื่อก าหนดสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ 
5. มกีารส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ ในแต่ละปีการศกึษา  
เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมภาควชิาเพื่อพจิารณาปรบัปรงุหรอืใหข้อ้เสนอแนะ หากภาควชิาไมส่ามารถด าเนินการได้
ในประเดน็ใดจะประสานงานต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร์ และตดิตามผลการด าเนินการ  
 ในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรไดม้กีารส ารวจความต้องการคุรุภณัฑจ์ากอาจารยเ์สนอแก่ภาควชิา และ

น าเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในประเดน็สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

จากปีการศกึษา 2557 มาประกอบการพจิารณา ซึง่ภาควชิาได้ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ คอื ไดเ้สนอขอตัง้

งบประมาณและจดัสรรสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ส าหรบัสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยัในรายวชิา

ต่างๆ ของหลกัสตูรในการก ากบัของภาคฯ ดงันี้   

-  งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส าหรบัการจดัซือ้ครุภณัฑจ์ านวน 8 
รายการ เป็นเงนิ 520,700 บาท (M.Sc.Chem_58_6.1_01) โดยไดจ้ดัซือ้คอมพวิเตอร ์LCD เครื่องปรบัอากาศ 
เครือ่งส ารองไฟฟ้า เครือ่งรนัเจลแนวตัง้ เครือ่งชัง่ไฟฟ้า อ่างลา้งตาในหอ้งปฏบิตักิาร 

-  งบประมาณโครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาขาดแคลนและโครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่  
ประจ าปีงบประมาณ  2559 (M.Sc.Chem_58_6.1_02) ส าหรบัการจดัซือ้ครุภณัฑจ์ านวน 3 รายการ เป็นเงนิ 
153,000 บาท โดยไดจ้ดัซือ้คอมพวิเตอร ์เครือ่งกวนผสมสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น เครือ่งโยกสาร 

-  งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยไดจ้ดัซือ้เครือ่ง HPLC เครื่อง autoclave และตู้แช่
แขง็  

ภาควิชาได้ด าเนินการจดัซื้อและรบัมอบไปแล้วทุกรายการ (M.Sc.Chem_58_6.1_03) มกีารส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
(M.Sc.Chem_58_6.1_04) และมกีารส ารวจความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้มผีลการประเมิน
เท่ากบั 3.47 จากคะแนนเต็ม 5 (M.Sc.Chem_58_6.1_05) มกีารประเมนิกระบวนการการจดัหาสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมส ารวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏบิตักิาร และความพร้อมในการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค แล้วแจง้มาที่ภาควชิา เพื่อด าเนินการ
จดัหาต่อไป 

นอกจากนี้ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ได้มคีวามร่วมมอืกับคณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศในการใช้เครื่องมอืวทิยาศาสตรร์่วมกนัเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดย
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ภาควชิาเคมไีดอ้นุเคราะหส์ถานทีต่ ัง้อุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุนทีจ่ะคอยดูแลเครื่องมอื ในปีการศกึษา 
2558 มกีารใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตรร์่วมกนัดงันี้ 1. เครื่อง atomic absorption spectrometer จ านวน 1 
เครื่อง ตัง้อยู่ที่ห้อง 19-901 2. เครื่องชัง่สี่ต าแหน่งจ านวน 3 เครื่องตัง้อยู่ที่ห้อง 19 -1002  3. เครื่องวดั pH 
จ านวน 4 เครือ่ง ตัง้อยูท่ีห่อ้ง 19-1007, 19-1002 

 
- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ภาควิชามสีิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตร

เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ภาควิชามกีารส ารวจครุภณัฑ์เพื่อประเมนิความเพียงพอและส ารวจสภาพ

ครุภณัฑท์ีม่อียู่ให้พรอ้มใช้งาน นอกจากนี้หลกัสูตรได้มกีารประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 

ในปีการศึกษา 2558 ภาควชิามหี้องเรยีนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุกห้องมเีครื่อง LCD และ

คอมพวิเตอรป์ระจ าหอ้งเรยีน พรอ้มทัง้มจีุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตส าหรบัการเรยีนการสอน ส่วนหอ้งปฏบิตักิาร

เคม ี หอ้งวจิยั  นิสติแต่ละกลุ่มจะมตีูป้ฏบิตักิารทีม่อุีปกรณ์/เครื่องแก้วพืน้ฐาน นอกจากนี้ในหอ้งปฏบิตักิารยงัมี

อุปกรณ์/เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์และสารเคม ีเตรยีมพรอ้มไวใ้หน้ิสติสามารถทดลองหรอืวจิยัไดอ้ย่างสะดวก 

นิสติของภาควชิาสามารถคน้ควา้หาความรูต่้างๆ ผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi   และระบบ  

Wireless  ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การให้บรกิารฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ 

มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการจดัซือ้ฐานขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นวทิยาศาสตรส์าขาเคม ีเช่น SciFinder และฐานขอ้มูล

อื่นๆทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ทางมหาวทิยาลยัโดยเจา้หน้าที่ห้องสมุดของมหาวทิยาลยัมกีาร

ส ารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการของ เอกสาร ต ารา และฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นจากอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกปี  

 

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. ภาควชิาก าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ เพื่อ

น ามาเป็นขอ้มลูในการด าเนินการหาแนวทางปรบัปรงุและพฒันา 

 2. ภาควชิาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และเสนอแนวทางปรบัปรงุและพฒันา  

ผลการประเมนิสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องภาควชิาเคม ีในปี 2558 พบว่าผลการประเมนิจากนิสติ ได้

ระดบัคะแนน 3.47 จากคะแนนเตม็ 5 โดยมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงสิง่สนับสนุนการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 

(M.Sc.Chem_58_6.1_05) 
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

ผลการด าเนินการ 

1.อุปกรณ์โสตทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนไม่

ทนัสมยั ไมเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน 
ภาควชิามกีารส ารวจอุปกรณ์โสตอย่างต่อเนื่อง และมกีาร

ซ่อมบ ารงุใหส้ามารถใชใ้นการเรยีนการสอนได ้

2.อุปกรณ์การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอต่อนิสติ ภาควชิามกีารด าเนินการจดัหาอุปกรณ์และ เครื่องมอืทีใ่ช้

ในการเรยีนการสอน เช่น เครื่องชัง่ไฟฟ้า อ่างล้างตาใน

หอ้งปฏบิตักิาร เครื่อง HPLC เครื่อง autoclave ตู้แช่แขง็ 

และเครื่องแก้ว และมกีารใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์

ร่วมกนักบัคณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว

เชงินิเวศดงันี้ เครื่อง atomic absorption spectrometer. 

เครื่องชัง่สีต่ าแหน่งจ านวน 3 เครื่อง เครื่องวดั pH จ านวน 

4 เครือ่ง  

 
 ผลการประเมนิสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องภาควชิาเคม ีในปี 2558 จากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไดร้ะดบั
คะแนน 4.11 จากคะแนนเตม็ 5 โดยมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิาร เนื่องจากเป็นอาคารเก่าท า
ให้มปีญัหาเกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภค นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดม้กีารตดิตามผลการประเมนิสิง่
สนับสนุนการเรยีนรูม้าใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันา โดยมกีารเสนอค าขอตัง้งบประมาณเพื่อจดัหาสิง่สนับสนุน
การเรยีนรูเ้พิม่เตมิในการเรยีนการสอน 
 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_6.1_01 ค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 

M.Sc.Chem_58_6.1_02 ค าขอตัง้งบประมาณโครงการเรง่รดัผลติบณัฑติสาขาวชิาขาดแคลนและโครงการ
ผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

M.Sc.Chem_58_6.1_03 รายงานตดิตามงบประมาณในการจดัซือ้จดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามค าขอตัง้
งบประมาณ 

M.Sc.Chem_58_6.1_04 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ 

M.Sc.Chem_58_6.1_05 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยต่์อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 
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หมวดท่ี 5  
แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

กจิกรรมเตรยีม

ความพรอ้มในการ

ประเมนิระดบั

หลกัสตูร 

มถุินายน 2559 คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

มกีารประชุมรว่มกนัของอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรอยา่งต่อเนื่องเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มในการประเมนิหลกัสตูร 

การปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

สงิหาคม 2559 คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

อยูใ่นระหว่างการจดัท าหลกัสตูรเพื่อ

ด าเนินการวพิากยห์ลกัสตูรในเดอืน 

ก.ค. 2559 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี      

 ในการปรบัปรุงหลกัสูตรผู้ใชบ้ณัฑติมขีอ้เสนอแนะในการเพิม่เตมิทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ อกีทัง้ใน

รายวชิาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเสนอใหม้กีารเปลีย่นแปลงจาก AUDIT เป็น นบัหน่วยกติ 

 

2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

 เสนอใหม้กีารเพิม่ทกัษะการสื่อสาร อาท ิภาษาองักฤษ และเน้นการฝึกทกัษะในรายวชิาสมัมนา เพื่อให้

นิสติในหลกัสตูรเน้นการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราห ์อกีทัง้เพิม่พนูประสบการณ์ในการสื่อสารทางวชิาการ 

 

แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี 2559 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดว่าจะสิน้สุดแผน และผูร้บัผดิชอบ 

 การปรบัปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ก าหนดการแล้วเสร็จ ก.ย. 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบ 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผู้ประเมิน 

จากการประเมนิหลกัสตูรในรอบปีทีผ่่านมา ผูป้ระเมนิไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงันี้ 

-บณัฑติทีจ่บการศกึษาเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และมผีลงานตพีมิพท์ีไ่ดร้บัการ

เผยแพรใ่นระดบัชาต ิ

-มรีะบบและกลไกในการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธท์ีด่ ี 

-รบันิสติเขา้ศกึษาไดไ้มเ่ป็นไปตามแผนรบั 

-อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีุณวุฒแิละมผีลงานวชิาการทีม่คีุณภาพ และไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ 

และไดร้บัการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ  

 

 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

จากผลการประเมนิของผูใ้ชบ้ณัฑติ พบว่า บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรเป็นทีพ่งึ

พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ แต่ทัง้นี้ การฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ยงัคงเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนัน้การก าหนดแผนตดิตามความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ ์เป็นสิง่ส าคญั

เพื่อใหน้ิสติส าเรจ็การศกึษาตามแผน 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสูตร 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงกระบวนการสอนในรายวชิาต่างๆ ใหม้กีารฝึกใชท้กัษะภาษาองักฤษ
เพิม่ขึน้ หรอืจดักจิกรรม/โครงการเพิม่เตมิเพื่อใหน้ิสติฝึกทกัษะการสื่อสาร อกีทัง้การเป็นรายงาน
ความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงันี้ 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.53 ระดบัดมีาก 2 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 3.00 ระดบัปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.67 ระดบัด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัด ี 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
3.54 ระดบัดี 13 ตวับ่งช้ี 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 

2 - - 4.53 
(2.1,2.2) 

 ระดบัดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- -  ระดบัปานกลาง 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- -  ระดบัดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

-  ระดบัดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

-  ระดบัปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.23 3.34 4.53 3.54 ระดบัดี 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6  
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
นิสติในหลกัสตูรไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหเ้ขา้

รว่มการประชุมวชิาการ และเผยแพรผ่ลงานวจิยัใน

ระดบัชาต ิ 

ควรเพิ่มทักษะในมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ใน
ประเด็นการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ อาท ิการเขยีน
บทความวิจยั และการน าเสนอผลงานให้กับนิสิตใน
หลักสูตร  เพื่ อ ให้มีการเผยแพร่ผลงานในร ะดับ
นานาชาต ิ

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

บณัฑติไดง้านท า และเรยีนต่อในระดบัสงูขึน้         ครอื            วจิยั 
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.จ านวนนิสติรบัในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนการรบั
ของหลกัสตูร  

1.ควรประชาสมัพนัธ์จุดเด่นของหลกัสูตรฯ เพื่อสร้าง
ความสนใจใหก้บัผูต้้องการศกึษาต่อทัง้นิสติภายในและ
ภายนอก  แ ล ะ เ พิ่ ม ก า รป ร ะ ช า สัมพัน ธ์ แ ห ล่ ง
ทุนการศึกษาจากภายนอก เพื่อให้ได้นิสติเป็นไปตาม
แผน 

2. จ านวนนิสติทีจ่บการศกึษาตามแผนการศกึษาเป็น
จ านวนน้อย (รอ้ยละ 0)  

2.ควรควบคุมมาตรฐานงานวจิยั กรอบระยะเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีการติดตามความก้าวหน้าการท า
ปรญิญานิพนธอ์ยา่งต่อเนื่อง 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
1.มอีาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก (รอ้ย
ล ะ 1 0 0 )  แ ล ะ ต า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถถงึรอ้ยละ 80 

ควรส่งเสรมิ และสนับสนุนการพฒันาคณาจารยเ์พื่อให้
อาจารยม์ตี าแหน่งทางวชิาการสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ควรสร้างเครอืข่ายงานวิจยักับสถาบนัภายนอก เพื่อ
พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู 

ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีน่ าเสนอในรายงานฉบบันี้ไดม้กีารด าเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 
  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรนี้เพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจ าหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร............................................................................................... 

และ หลกัสตูร................................................................................................ ซึง่เป็นหลกัสูตรในสาขา
เดยีวกนั 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่1: รศ.สุนิตย ์ สุขส าราญ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่2: รศ.วณีา  เสยีงเพราะ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่3: อ.สุจติรา  ศรสีงัข ์                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่4: ผศ.พรพมิล  ประยงคพ์นัธ ์                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่5: ผศ.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรโีรจน์                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจ านวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จ านวนนิสติทีส่อบผ่านแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จ านวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH516 1/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH525 1/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH527 1/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH530 1/2558 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH534 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH558 1/2558 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - 4 4 
CH559 1/2558 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 
CH574 1/2558 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - 4 4 
CH579 1/2558 3 1 - - - - - - - - - - - - - 4 4 
CH612 1/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH655 1/2558 1 4 - - 1 - - - - - - - - - 1 7 6 
CH660 1/2558 - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH674 1/2558 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH676 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH699 1/2558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ENM600 1/2558 - - - - - - - - - - 6 1 - - - 7 1 
ORM612 1/2558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CH517 2/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH521 2/2558 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH524 2/2558 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH528 2/2558 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH533 2/2558 2 1 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 
CH573 2/2558 - - - - - - - - - - - - 6 - - 8 6 
CH594 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH624 2/2558 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH636 2/2558 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
CH650 2/2558 3 - 1 1 - - - - - - - - - - - 5 5 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จ านวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH662 2/2558 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH670 2/2558 6 1 - - - - - - - - - - - - - 7 7 
CH674 2/2558 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 3 3 
ENM600 2/2558 - - - - - - - - - - 3 2 - - - 5 2 

 
การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ 
เหตท่ีุท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 

CH541 ชวีเคมขีัน้สงู 1 1/2558 ไมม่นีิสติลงทะเบยีน ด าเนินการปิดรายวชิา 
CH542 ชวีเคมขีัน้สงู 2 1/2558 
CH576 เคมขีองการเร่งปฏกิริยิา 1/2558 
CH585 เคมคี านวณ 1/2558 
CH589 ทรพัยส์นิทางปญัญาส าหรบั
การวจิยั 

1/2558 

CH596 เทคนิคทางชวีเคมขีัน้สงู 1/2558 
CH638 หวัขอ้พเิศษทางเคมเีชงิ
ฟิสกิส ์

1/2558 

CH640 หวัขอ้พเิศษทางชวีเคม ี 1/2558 
CH650 เคมวีเิคราะหท์างสิง่แวดลอ้ม 1/2558 
CH654 หวัขอ้พเิศษทางเคมวีเิคราะห์ 1/2558 
CH662 สมัมนาเคม ี2 1/2558 
CH670 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเคม ี 1/2558 
CH677 การออกแบบทดลองทางเคม ี 1/2558 
CH699 ปรญิญานิพนธ ์ 1/2558 
ENM600 การอ่าน (ระดบัปรญิญาโท) 1/2558 
ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ ระดบั
ปรญิญาโท 

1/2558 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวชิา 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 

CH541 ชวีเคมขีัน้สงู 1 1/2558 ไมม่นีิสติลงทะเบยีน ด าเนินการปิดรายวชิา 
CH542 ชวีเคมขีัน้สงู 2 1/2558 
CH576 เคมขีองการเร่งปฏกิริยิา 2/2558 
CH579 เคมขีองอาหาร 2/2558 
CH585 เคมคี านวณ 2/2558 
CH589 ทรพัยส์นิทางปญัญาส าหรบั
การวจิยั 

2/2558 

CH594 ปฏบิตักิารวเิคราะหด์ว้ย
เครือ่งมอืประยกุต์ 

2/2558 

CH596 เทคนิคทางชวีเคมขีัน้สงู 2/2558 
CH623 หวัขอ้พเิศษทางเคมอีนิทรยี์ 2/2558 
CH638 หวัขอ้พเิศษทางเคมเีชงิ
ฟิสกิส ์

2/2558 

CH640 หวัขอ้พเิศษทางชวีเคม ี 2/2558 
CH654 หวัขอ้พเิศษทางเคมวีเิคราะห์ 2/2558 
CH655 เทคนิคการแยกสาร 2/2558 
CH660 สมัมนาเคม ี1 2/2558 
CH676 เคมคีอมบเินโทเรยีล 2/2558 
CH677 การออกแบบทดลองทางเคม ี 2/2558 
CH682 เคมสีะอาด 2/2558 
CH683 การออกแบบและคน้พบยา 2/2558 
CH699 ปรญิญานิพนธ ์ 2/2558 
ENM600 การอ่าน (ระดบัปรญิญาโท) 2/2558 
ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ ระดบั
ปรญิญาโท 

2/2558 

 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 -ไมม่-ี 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

CH516 เคมขีองสารประกอบเชงิซอ้น
อนิทรยีข์องโลหะทรานซชินั 

1/2558    

CH525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมี
อนิทรยี ์

1/2558    

CH527 ปฏกิริยิาเคมอีนิทรยีข์ ัน้สงู 1 1/2558    
CH530 ทฤษฎกีลุ่มและสเปกโทรสโกปี
ระดบัโมเลกุล 

1/2558    

CH534 วธิคีณติศาสตรแ์ละเคมคีวอนตมั 1/2558    
CH558 เคมวีเิคราะหท์างสเปกโทรสโกปี 1/2558    
CH559 เคมวีเิคราะหท์างไฟฟ้า 1/2558    
CH574 นิตเิคมวีเิคราะห ์ 1/2558    
CH579 เคมขีองอาหาร 1/2558    
CH612 หวัขอ้พเิศษทางเคมอีนินทรยี์ 1/2558    
CH655 เทคนิคการแยกสาร 1/2558    
CH660 สมัมนาเคม ี1 1/2558    
CH674 การประยกุตเ์คมใีนนาโน
เทคโนโลย ี

1/2558    

CH676 เคมคีอมบเินโทเรยีล 1/2558    
CH699 ปรญิญานิพนธ ์ 1/2558    
ENM600 การอ่าน (ระดบัปรญิญาโท) 1/2558    
ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ ระดบั
ปรญิญาโท 

1/2558    

CH517 จลนพลศาสตรแ์ละกลไกของ
ปฏกิริยิาในเคมอีนินทรยี ์

2/2558    

CH521 เคมขีองสารเฮเทอโรไซคลกิและ
การประยกุต ์

2/2558    

CH524 ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 2/2558    
CH528 เคมอีนิทรยีเ์ชงิฟิสกิส ์ 2/2558    
CH533 อุณหพลศาสตรแ์ละจลนพลศาสตร์ 2/2558    
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รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

เคม ี
CH573 ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 2/2558    
CH594 ปฏบิตักิารวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื
ประยกุต ์

2/2558    

CH624 การสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยีข์ ัน้
สงู 

2/2558    

CH636 เคมคี านวณขัน้สงู 2/2558    
CH650 เคมวีเิคราะหท์างสิง่แวดลอ้ม 2/2558    
CH662 สมัมนาเคม ี2 2/2558    
CH670 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเคม ี 2/2558    
CH674 การประยกุตเ์คมใีนนาโน
เทคโนโลย ี

2/2558    

ENM600 การอ่าน (ระดบัปรญิญาโท) 2/2558    
 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมนิคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้นี้นิสติมขีอ้เสนอแนะในการลงทะเบยีน
วชิาเลอืก ใหม้คีวามหลากหลายขึน้ 
 
ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมลู

ป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม นิสติมคีุณธรรม จรยิธรรมและมคีวาม
ซื่อสตัย ์

- 

ความรู ้ มคีวามรูเ้ขา้ใจในสาขาเคมไีด ้ ปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์พื่อใหน้ิสติ
ทุกคนมคีวามรูเ้ขา้ใจในสาขาเคมี
ไดอ้ยา่งดขีึน้ 

ทกัษะทางปญัญา มกีารคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูได้ - 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุ
คลและความรบัผดิชอบ 

มกีารปรบัตวั ท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

- 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถวเิคราะหข์อ้มลู น าเสนอผลงาน 
และใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 11 คน   
2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด  4 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ 4.05 คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ 16.20 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   รอ้ยละ   
8 ค่ารอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 
9 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 1 คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10)   ชิน้   
11 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
1 ชิน้   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

2 ชิน้   

13 จ านวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่สถาบนัน าเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

14 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
15 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 
2 ชิน้   

16 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

17 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

1 ชิน้   

18 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

19 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
20 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ 3.0 น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
 ชิน้   
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22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิน้   
26 ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   
27 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่
28 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียู่ในฐานขอ้มลู 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60)      
34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80)   ชิน้   
36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
38 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ระดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80)   ชิน้   
43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00)   ชิน้   
44 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   
45 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด  5 คน   
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48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  100 รอ้ยละ   
49 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  4 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  80 รอ้ยละ   
52 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

1 ชิน้   

57 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

61 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
59 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

60 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

62 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

63 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

64 จ านวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

1 ชิน้   

65 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  ชิน้   
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66 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

8 ชิน้   

67 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
69 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
70 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (1.00)   ชิน้   
71 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 
  ชิน้   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
73 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  ชิน้   

75 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการ   น ้าหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ (0.80)   ชิน้   
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)   ชิน้   
82 ผลรวมค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
83 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรอื

นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
  ชิน้   

85 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  5 คน   
86 จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 


