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บทสรปุผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.53 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ  
(14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.92 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.60 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. จ านวนนิสิตมีน้อยกว่าแผนรับ 
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ค าน า 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็น

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

 ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

และคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาเคมีทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการ

จัด ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 

ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

               วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 

 
  



 หน้า 4 

สารบัญ 

 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 6 
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 6 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 7 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

15 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 17 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 21 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 25 
หมวดที่ 3 อาจารย ์ 28 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 28 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 35 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 39 
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) 40 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 40 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 45 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 51 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 56 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 60 
หมวดที่ 5 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 63 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 64 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

65 
70 

ภาคผนวก 71 



 หน้า 5 

ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 72 
ภาคผนวก 2 common dataset 78 

 

  



 หน้า 6 

หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชื่อย่อ กศ.ม. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25550091104916 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการจัดการ

เรียนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตในหลักสูตรนี้มี

คุณสมบัติดังนี้  

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 

2. มีความรู้ทางวิชาการเคมีอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์กับวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ และคิด

แก้ปัญหาได ้

4. มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆและน าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ครูและสังคม 

5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสารและการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) 2538, วท.ม.(เคมี

วิเคราะห์) 2543, กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
2551 

2 *ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ วท.บ.(เคมี) 2541, ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) 2548 
3 *ผศ.มะยูโซ๊ะ  กูโน วท.บ.(เคมี) 2538, วท.ม.(เคมี) 2541, 

ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 2546 
4 ผศ.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคมี) 2536, วท.ม.(เคมีอนินทรีย์) 2540, 

วท.ด.(เคมี) 2547 
5 ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ วท.บ.(เคมี) 2540, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และ

เคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 2543, ปร.ด.(เคมี
วิเคราะห์) 2548 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.พรพิมล  ม่วงไทย  / / / 
2 รศ.วีณา  เสียงเพราะ  / / / 
3 ผศ.นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์  / / / 
4 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / / 
5 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  / / / 
6 ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร  / / / 
7 ผศ.แพน  ทองเรือง  / / / 
8 ผศ.มะยูโซ๊ะ  กูโน  / / / 
9 ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง /  / / 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

10 ผศ.สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ  / / / 
11 ผศ.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  / / / 
12 ผศ.สุนันท์  ชัยนะกุล  / / / 
13 อ.งามจิต  ไพรงาม  / / / 
14 อ.ฐิติรัตน์  แม้นทิม  / / / 
15 อ.ณัฐพล  อภิรติกุล  / / / 
16 อ.ดวงแข  ศรีคุณ  / / / 
17 อ.นิรันดร์  พงษ์พันธุ์ /  / / 
18 อ.พรทิพย์  บุญศรี  / / / 
19 อ.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์  / / / 
20 อ.ศิริขวัญ  พลประทีป  / / / 
21 อ.สุจิตรา  ศรีสังข ์  / / / 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / / 

2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน  / / / 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  / / / 
 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรรณี  ลีกิจวัฒนะ  / / 
2 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / 
3 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  / / 
4 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  / / 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

 ในปีการศึกษา 2558 มีผู้จบการศึกษา จ านวนทั้งหมด 2 คน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในวารสารระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง คือ 

 1. กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. “การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ”, 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2559 (M.Ed.Chem_58_1.1_1) 

 2. Phetsirin Tunkham, Suchao Donpudsa and Piyarat Dornbundit “Development of STEM 

activities in chemistry on protein to enhance the 21st century learning skills for high school 

student”Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. 2016 Vol. 16 No.3. 

(M.Ed.Chem_58_1.1_2) 
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับเป็นที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ทุกคน โดยมีนิสิตภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษา ไม่เกิน 5 คน ตามเกณฑ์ 

1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  3 คน 

2. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  4 คน 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  3 คน 

4. ผศ.ดร.แพน ทองเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  2 คน 

5. ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  0 คน 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ทั้ง 5 คนมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ดังนี้ 
1.  ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 9 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_3) 

2.  ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 8 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_4) 

3.  ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 13 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_5) 

4.  ผศ.ดร.แพน ทองเรือง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 7 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_6) 
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5.  ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 13 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_7) 

 
ในจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีจ านวน 2 คน ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ใน

หลักสูตรนี้ คือ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน (M.Ed.Chem_58_1.1_8) และมี ผศ.ดร.     สุ

เชาวน์ ดอนพุดซา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

มีจ านวนทั้งหมด 8 เรื่อง (M.Ed.Chem_58_1.1_9) 

 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเร็ว

กว่ารอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากการด าเนินงานโครงการ สควค . ระยะที่ ๓ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตนิสิต สควค. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือการจัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ให้กับนิ สิตได้ 

มาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ (M.Ed.Chem_58_1.1_10) 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_1.1_1 กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. “การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2559 

M.Ed.Chem_58_1.1_2 Phetsirin Tunkham, Suchao Donpudsa and Piyarat Dornbundit 

“Development of STEM activities in chemistry on protein to enhance the 

21st century learning skills for high school student” Silpakorn University 

Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. 2016 Vol. 16 No.3. 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_1.1_3 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต  

M.Ed.Chem_58_1.1_4 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

M.Ed.Chem_58_1.1_5 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

M.Ed.Chem_58_1.1_6 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 

M.Ed.Chem_58_1.1_7 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

M.Ed.Chem_58_1.1_8 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_58_1.1_9 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 

M.Ed.Chem_58_1.1_10 มคอ. 2 
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หมวดที่ 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบง่ชี้ที่ 2.1)     

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  ในปีการศึกษา 

2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะ

การปฎิบัติทางวิชาชีพ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 3 คนโดยได้รับแบบ

ส ารวจกลับมาจ านวน 2 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 66.67 จากจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 (9.67 /2) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต       

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.83 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 3 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 2 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 9.67 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 5.00 

 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.50 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.67 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 5.00 
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ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คะแนน 5.00 

 (6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ คะแนน - 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 66.67 

หมายเหต ุ: จ านวนบัณฑิตที่รบัการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม  ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 

โดยมีคะแนนการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รวม 2 คน (M.Ed.Chem_58_2.2_1) และมีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 2 ชิ้น (M.Ed.Chem_58_2.2_2, M.Ed.Chem_58_2.2_3) โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ60 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 

คะแนน 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.โท 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

1 นางสาวกนกทิพย์ ยาทองไชย ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2559 - 

2 นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า ผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2559 - 

3 นางสาวกัญญาณี ใบเนียม กัญญาณี ใบเนียมและ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4. วารสารวิชาการ 

Veridian E-Journal. 2558, 8(1); 107-118. 

0.60 

4 นางสาวภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal. 2558, 8(2); 483-492. 

0.60 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.2 

คิดเป็นร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 16 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_2.2_1 เอกสารยื่นขอจบการศึกษาของ นางสาวกนกทิพย์ ยาทองไชย 

และนางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า 

M.Ed.Chem_58_2.2_2 กัญญาณี ใบเนียมและ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 2558, 8(1); 107-118. 

M.Ed.Chem_58_2.2_3 ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal. 2558, 8(2); 483-492. 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

 1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เปิดรับนิสิตจ านวน 

15 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) โดยพิจารณาจากตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีจ านวน 5 คน แต่ละคนสามารถรับนิสิตที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ 5 คน 

 2. เกณฑ์การรับนิสิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการโดย 

สสวท. ด าเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2560) เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษา จ านวนปีละ 580 ทุน 

ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพ่ือรับทุนศึกษา

ต่อระดับปริญญาโทในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีเกณฑค์ุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัคร 

ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามมคอ. 2 (M.Ed.Chem_58_3.1_1)  

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ในภาควิชาเคมีมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสม

กับหลักสูตร และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยผู้เข้าศึกษาต้อง

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

โดยเรียนวิชาเคมีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 มีคุณสมบัติทั่วไป

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวด

ที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมี

คุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของ สสวท.ที่ก าหนด โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ 

TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 

2 ปี นับจากวันที่สอบ) 

3. การประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี มี 2 ช่องทาง

คือ 1) ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด โดยเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 -  แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาวิชาเคมี และค าถามเกี่ยวกับความเป็นครู รวมทั้งทักษะการสื่อสาร ด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจารย์ประจ า หลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

ส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 



 หน้า 18 

 - แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน สควค.จัดสอบวิชาการ โดยข้อสอบ

ส่วนกลางจากโครงการ สควค. ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ร่วมกันพัฒนาข้อสอบข้อเขียนเพ่ือใช้สอบคัดเลือก

ในแต่ละสาขาวิชา และมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดค าถามส าหรับการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การให้คะแนน

โดยประธานหลักสูตรและตัวแทนแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากนั้นด าเนินการสอบข้อเขียนโดยกรรมการ

ที่โครงการ สควค. แต่งตั้ง สอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ได้รับการแต่งตั้ง และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังโครงการ สควค. และบัณฑิตวิทยาลัย 

5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวัน

เวลาที่ก าหนด โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบที่ 2 

ต่อไปส าหรับนิสิต แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ) 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวนผู้สมัคร 

จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

7. ติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้นิสิตเป็นไปตามแผนรับ และได้นิสิตที่มีความพร้อมเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

  

 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ก าหนดเป้าหมาย

จ านวนรับนิสิต จ านวน 15 คน ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 (M.Ed.Chem_58_3.1_1)  หลักสูตร

แจ้งจ านวนรับนิสิตไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่ 3 จากนั้นทั้งสองแห่งประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีจ านวนรับ 15 คนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนด

และด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ และนิสิต ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการ โดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์  (M.Ed.Chem_58_3.1_2) แล้วน าเสนอผลการสอบสัมภาษณ์

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษได้ระดับ ขั้น P (Pass) ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดก่อนจบการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตที่ผ่านการสอบ

คัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

จ านวน 2 คน 

 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) ตามโครงการ สควค.ระยะที่ 3 มีการสอบข้อเขียนตามประกาศของ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท
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ทางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ต้อง

มีคะแนนสอบข้อเขียน โดยมี T-score ที่ 60 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทุน สควค .

ก าหนด จากนั้นด าเนินการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกข้อสอบสัมภาษณ์ร่วมกับโครงการ 

สควค. เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามก าหนด คือ มีความรู้ มีทักษะสื่อสาร และมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์  (M.Ed.Chem_58_3.1_3) แล้วบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สควค.ระยะที่ 3 และด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด โดยในปี

การศึกษา 2558 มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) จ านวน 3 คน (M.Ed.Chem_58_3.1_4)   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน

การรับนิสิต พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การสัมภาษณ์ มีมาตรฐานครบถ้วน มีเพียงจ านวนรับนิสิตไม่

เป็นไปตามแผนการรับ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ถึงสาเหตุดังกล่าว พบว่า บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาในแบบ 

1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ) คือข้าราชการครูในโรงเรียน ไม่สามารถลาเรียนต่อได้ และบุคคลที่สนใจศึกษาใน

แบบ 2 (โครงการทุน สควค. ระยะที่ 3) มีจ านวนมาก ที่มีคะแนน T-score มากกว่า 60 แต่คะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สสวท. หลักสูตรจึงได้ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขโดยให้มีการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร กศ.บ. (เคมี) และ วท.บ. (เคมี) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สควค. 

ด้วยการจัดสื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นว่า

การประชาสัมพันธ์งานวิจัย หัวข้อวิจัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของทุนที่จะดึงดูดนิสิตให้เข้าเรียนยังมีการประชาสัมพันธ์

ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย (M.Ed.Chem_58_3.1_5) ที่ประชุมจึงมีมติให้เปลี่ยนเป้าหมายการประชาสัมพันธ์งานวิจัย 

หัวข้อวิจัย และหลักเกณฑ์ในการรับทุน สควค.ระยะท่ี 3 แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในหลักสูตร วทบ. สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่ก าลังจะจบ

การศึกษาเป็นหลักซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ส่งผลให้นิสิตมีความสนใจเข้าสมัครเพ่ือศึกษาในหลักสูตรในปี

การศึกษา 2559 เป็นจ านวนมาก โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาในแบบ 1 จ านวน 10 คน และมีผู้สมัครเข้าศึกษาในแบบ 

2 จ านวน 8 คน (M.Ed.Chem_58_3.1_6)  

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงข้อบังคับ 

ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของหลักสูตร เพ่ือให้



 หน้า 20 

ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรก

เข้า 

3. หลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่จบไม่ตรงสาขา เพ่ือเข้าเรียนเสริมในรายวิชา

นั้นและในกรณีที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนภาษาอังกฤษที่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

4. ติดตามผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานของนิสิตที่จบไม่ตรงสาขา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ของนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป 

5. ประชุมติดตามผลการเรียนของนิสิตที่จบไม่ตรงสาขา และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่คะแนน

ภาษาอังกฤษของนิสิตไม่เพียงพอต่อการจบการศึกษาตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและโครงการ สควค.ระยะที่ 3 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 นิสิตใหม่หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีได้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือชี้แจ้งข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท 

ฯลฯ และจากนั้นเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียนของนิสิต

รายบุคคลตามพ้ืนฐานการศึกษาเดิม การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 

ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มี

การประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 

พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 5 คน โดยนิสิต 4 คน จบหลักสูตร วท.บ. เคมี สามารถเรียนในหลักสูตรได้เลย แต่มี

นิสิต 1 คน จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ. เคมี) มีบางรายวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตไม่ได้เรียนมาก่อน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาให้นิสิตเข้าเรียนในวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณารายวิชา คม 241 

ชีวเคมี 1 และ คม 316 เคมีอนินทรีย์ 2  (M.Ed.Chem_58_3.1_7) โดยหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผล

การเรียนของนิสิตทีต่้องเรียนวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติม พบว่านิสิตสามารถเรียนต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นคือ คม 641 ชีวเคมี

ขั้นสูงส าหรับครู และ คม 511 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงส าหรับครู ได้ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยไม่ประสบปัญหาในการ

เรียน และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าปริญญานิพนธ์ได้  ในส่วนของคะแนนภาษาอังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 1 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต โดยก าหนดให้นิสิตทุกคน

ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เพ่ือให้นิสิตมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์
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การจบของโครงการ สควค. ที่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน 

หรือ IELTS 6.0 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_3.1_1 แผนการรับนิสิตตาม มคอ.2 

M.Ed.Chem_58_3.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์แบบ 1 

M.Ed.Chem_58_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์แบบ 2 

M.Ed.Chem_58_3.1_4 รายงานการประชุม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

M.Ed.Chem_58_3.1_5 รายงานการประชุมที่มีวาระการพิจารณานิสิตไม่เป็นไปตามแผนรับ 

M.Ed.Chem_58_3.1_6 รายงานการประชุมหลักสูตรเรื่อง จ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้ง 2 แบบ 

ปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_58_3.1_7 รายงานการประชุมหลักสูตรเรื่อง ให้นิสิตเรียนเพ่ิมรายวิชาเคมีในระดับป.ตรี 

 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตวับ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

ระบบและกลไกการควบคุมและการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท า

ปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

การท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

2. หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วทศ  502) ซึ่ง

ก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญร่วม

วิพากษ์เค้าโครง 

3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต  ส่งรายชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอน

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน 

5. นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต้องท าแผนงานการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ ตลอดปีการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการจบตามกรอบเวลาของหลักสูตร และต้องรายงานความก้าวหน้าการ

ท าปริญญานิพนธ์ ผ่านประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  

6. ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานวิจัยที่ได้วางไว้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

7. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป  

 

ผลการด าเนินงานในปี 2558 หลักสูตรได้เปิดสอนวิชาการวิจัยเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(วทศ 502) ซึ่งก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยมี ดร.ปรีชาญ เดชศรี 

เป็นอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวิพากษ์เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (M.Ed.Chem_58_3.2_1) ท า

ให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ตนเองสนใจพร้อมกับได้ปรึกษากับอาจารย์

ในหลักสูตรขณะท าการศึกษารายวิชาดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

เมื่อนิสิตท าการน าเสนอร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในรายวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2558 นิสิตได้ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อปริญญานิพนธ์ เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณา (M.Ed.Chem_58_3.2_2) เมื่อผ่านการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิตจ านวน 3 คนได้เสนอ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (M.Ed.Chem_58_3.2_3) เพ่ือก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ โดยมีรายชื่อ

ดังนี้ 

 1. นางสาวกนกทิพย์ ยาทองไชย  โดยมี ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2. นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า  โดยมี ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3. นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์ โดยมี ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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นิสิตทั้ง 3 คน ได้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนที่ร่วมกันท ากับอาจารย์ที่

ปรึกษาตลอดปีการศึกษาเพ่ือให้ได้มีการสอบปากเปล่าทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยต้องมีการรายงานความ

หน้างานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ และอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหางานวิจัย และ

วิเคราะห์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน (M.Ed.Chem_58_3.2_4) จากนั้นนิสิตที่ได้สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 3 

คน ขอสอบปากเปล่า 2 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คือ 

1. นางสาวกนกทิพย์ ยาทองไชย                

2. นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า    

การสอบปากเปล่าครั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา (M.Ed.Chem_58_3.2_5)   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา พบว่า มีนิสิตสอบ

ปากเปล่า 2 คน จาก 3 คน ที่เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนนิสิตอีก 1 คนคือ นายจตุพร 

บุญชัยยุทธศักดิ์ หลักสูตรจึงประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขเมื่อสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

พบว่านิสิตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ที่ประชุมจึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โดยให้

นิสิตเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือเร่งรัดให้มีการสอบปากเปล่าในเวลาที่รวดเร็วขึ้น และพบว่า

ปัญหาเกิดจากนิสิตได้งานท าระหว่างเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) เพ่ือช่วย

ให้นิสิตท างานวิจัยได้เร็วขึ้น หลักสูตรจึงพิจารณาเห็นควรให้นิสิตคนดังกล่าวใช้นักเรียนในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (ฝ่ายมัธยม) เป็นกลุ่มตัวอย่าง  และใช้มตินี้ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

(M.Ed.Chem_58_3.2_6)   

 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการด าเนินการพัฒนานิสิต โดยมีการจัดไว้ในกลุ่มวิชาหลัก (core subject) และมี

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนในรายวิชาโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เกิด

ทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญแก่นิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถบูรณาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ดังแสดงในตาราง 
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ล าดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา/ชื่อโครงการ ผลที่ได้รบั 

1 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 1. คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เคมี 
2. ศษ 531 การฝึกประสบการณ์การสอน
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู 
(M.Ed.Chem_58_3.2_7) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุน
โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททาง
การศึกษาประเภท Premium: ยุทธศาสตร์
การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 
21 (M.Ed.Chem_58_3.2_8) 

1. มีผลงานคือ โครงร่าง
วทิยานพินธ์และความรบัผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้
2. ท าให้นิสติมีความยืดหยุน่และมี
ความสามารถในการปรับตวั 

2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 1. คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1 
2. คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2 
3. วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
4. วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุน
โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททาง
การศึกษาประเภท Premium: ด้านการพูด 
การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 
(M.Ed.Chem_58_3.2_9) 

1. มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
2. การสื่อสารและความร่วมมือ 

3 กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลย ี

1. คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการ สอน 
2. โครงการประชุมวิชาการสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร ์ครั้งที่ 10 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(M.Ed.Chem_58_3.2_10) 

1. ทักษะดา้นสื่อและการผลิตสือ่ 
เพื่อวัดการเรียนรู้ 
2. ทักษะดา้นสารสนเทศ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_3.2_1 หนังสือเชิญอ.พิเศษ ดร.ปรีชาญ  เดชศรี 

M.Ed.Chem_58_3.2_2 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_58_3.2_3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_58_3.2_4 แผนงานวิจัยของ 1. นางสาวกนกทิพย์ ยาทองไชย             

2. นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า               

M.Ed.Chem_58_3.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

M.Ed.Chem_58_3.2_6 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 เรื่องการติดตามสภาพของนิสิต 

M.Ed.Chem_58_3.2_7 โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชพีครู 

M.Ed.Chem_58_3.2_8 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้รบัทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา

ประเภท Premium: ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21 

M.Ed.Chem_58_3.2_9 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้รบัทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา

ประเภท Premium: ด้านการพดู การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 

M.Ed.Chem_58_3.2_10 โครงการประชุมวชิาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ผลที่เกิดกับนสิิต (ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแตล่ะปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู ่

2555 2556 2557 2558 
2554 11 11 6 4 2 18.18 
2555 3 3 1 0 0 0 
2556 0 - - - - - 
2557 4 - - 4 3 75 
2558 5 - - - 5 100 

อัตราการคงอยู่  =   จ านวนนิสิตชั้นปีการศึกษา 2558   
                        จ านวนนสิิตรับเข้าแต่ละปีการศึกษา 

(M.Ed.Chem_58_3.3_1) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

 1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ ท าให้ผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้ 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นครูประจ าการ ไม่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้  

 2) นิสิตที่ต้องการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ มีผู้สมัครและผ่านเกณฑ์

การสอบข้อเขียนวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ทุนดังกล่าวก าหนด 

ท าให้จ านวนนิสิตน้อยกว่าจ านวนเปิดรับตามแผนการรับ 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 

2554 11 0 (0%) 5 3 0 
2555 3 - 0 (0%) 0 0 
2556 0 - - - - 
2557 4 - - - 2(50%) 
2558 5 - - - - 

(M.Ed.Chem_58_3.3_2) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

X 100 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_1.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%203/M.Ed.Chem_57_3.3_2.pdf
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

- การที่นิสิตกลับไปท างานในหน่วยงานที่สังกัด หรือได้งานท าในระหว่างท าปริญญานิพนธ์ 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน  ในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน  ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน  ในปีการศึกษา 2556 ไม่มีข้อร้องเรียน

ของนิสิต 

  

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้ให้นิสิตในหลักสูตรประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร ในปี

การศึกษา 2558 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรเท่ากับ 4.93 จากคะแนน

เต็ม 5 (M.Ed.Chem_58_3.3_3) และในปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เท่ากับ 3.92 จากคะแนนเต็ม 5  

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบจัดการข้อร้องเรียนโดย  

1. นิสิตที่ต้องการร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบแบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์ที่ 

website ของคณะวิทยาศาสตร์หรือกล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชาที่ตั้งอยู่หน้าห้องสารบัญภาควิชา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะดูข้อร้องเรียนผ่านระบบแบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์ของคณะ 

และกล่องรับขอ้ร้องเรียนของภาควิชา 

3. คัดกรองข้อร้องเรียน จากนั้นหลักสูตรจัดการข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขได้ ส าหรับข้อร้องเรียนที่หลักสูตรไม่

สามารถแก้ไขได้ ทางหลักสูตรด าเนินการส่งข้อร้องเรียนให้ภาควิชาและคณะต่อไป 

4. เมื่อนิสิตได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วจะตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ

แบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์ 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

1. หลักสูตรเรียนเยอะไป 
2. รายวิชาที่อยู่ในทางการศึกษามีน้อยไป ส าหรับหลักสูตรที่
ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ถึงจะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ แต่
ก็อยากได้นะ สามารถเอาไปใช้เทียบได้ ในขณะที่มีเรียนอยู่ 2 
ตัว คือ FE501และ FE502 ซึ่งน้อยเกินไป ถ้าจะให้ดี ให้เอา
วิชาของ ED เข้ามา แล้วลดวิชาทางวิทย์ลง  
3. รายวิชาที่เป็นวิทย์ ให้เป็นเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน
มัธยม แล้วเอาวิชาที่ไม่ได้ใช้ออกไป เช่น วิชาเคมีวิเคราะห์ 
และแนวทางในการสอนไม่จ าเป็นต้องเอาเนื้อหาทั้งหมดทั้ง
มวลมาเรียนกันเยอะแยะ เช่น วิชาเคมีอนินทรีย์ เนื้อหาอัด
แน่นจนสอนไม่ทัน กลางภาคผ่านไปแล้วแต่ยังเรียนเนื้อหาไม่
จบเลย อย่างไรก็ตามมีวิชาที่เนื้อหาและการสอนเหมาะสมคือ
วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ที่สอนวิธีการสอน และเนื้อหาอยู่ในกรอบ 
ที่ครูคนนึงน่าจะรู้ 
4. อาจารย์ที่จบทางด้านการศึกษามีจ านวนน้อยไป จะดีมาก
ถ้ามีอาจารย์ที่สามารถให้ค าแนะน าด้านการศึกษาเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยให้มากกว่านี้ ซึ่งในหลักสูตรมีอยู่เพียง 1 
คน และ 1 คนนี้ก็อาจจะไม่ถูกจริตกับนิสิตทุกคนก็ได้ เพ่ือ
ประโยชน์กับรุ่นน้องต่อไป เพ่ือความหลากหลาย ขอให้มี
อาจารย์ด้านการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ในตอนท าวิจัย
ใครๆ ก็อยากจะได้อาจาย์ที่จบด้านการศึกษาเป็น Advisor 
ทั้งนั้น 

1. หลักสูตรชี้แจงให้นิสิตเข้าใจความเป็นมาของ
หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่ง
หลักสูตรต้องจัดรายวิชาให้ตรงตาม 11 มาตรฐาน  
2.  เรื่องอาจารย์ที่จบทางด้านเคมีศึกษา หลักสูตรชี้
แจ้งว่า ภาควิชาวิชาก าลังอยู่ระหว่างการเปิดรับ
อาจารย์เพ่ิมในสาขาเคมีศึกษา หรือวิทยาศาสตร์
ศึกษา 
3. หลักสูตรเชิญอาจารย์ที่จบทางด้านการศึกษามา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

M.Ed.Chem_58_3.3_2 เอกสารยื่นขอจบการศึกษาปี 2558 

M.Ed.Chem_58_3.3_3 แบบสรุปความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
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หมวดที่ 3 

อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราการ

เกษียณอายุราชการและการลาออกกลางคันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่าน

ภาควิชาเคมี คณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณาก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้าอย่างน้อย 1 คน 

หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติอาจารย์ใหม่ว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

5. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยสภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีไม่มีอาจารย์ลาออก

กลางคัน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีอายุราชการเหลือมากกว่าสิบกว่าปีขึ้นไป จึงไม่มีการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาจากอัตราการ

คงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
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2. ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เสนอภาควิชาเพ่ือขอ

อัตราก าลังมาอาจารย์ทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ.ก าหนด 

3. หลักสูตรมีการชี้แจง บทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

4. ประเมินการบริหารหลักสูตร โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าข้อเสนอแนะไป

ใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ร่วม

ประชุมก่อนเปิดเรียนเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตลอดปีการศึกษา โดยได้พิจารณาอัตราการคงอยู่ 

การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน 

พบว่าไม่มีการลาออกกลางคัน อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นร้อยละ 100 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามที่ สกอ.

ก าหนด (M.Ed.Chem_58_4.1_1)  

ภาควิชาเคมีและหลักสูตรได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ทางวิทยาศาสตรศึกษาหรือเคมีศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2557 เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ทางด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่พบว่าไมม่ีผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติ ดังนั้นหลักสูตร

จึงได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตบัณฑิตใน

สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบ

ปัญหาว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันดังกล่าวส่วนใหญ่มีต้นสังกัดอยู่แล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงแจ้งภาควิชาให้มีการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อให้นิสิตที่ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอกสามารถสมัครได้ จึงมีผู้สมัครเพ่ิมมากข้ึน แต่

พบว่ามหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จึงไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรจึง

มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาอาจารย์และแนวทางแก้ไขต่อไป 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจ

ของหลักสูตร โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจนอันประกอบด้วยประธาน

หลักสูตร เลขานุการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งท าหน้าในการบริหาร

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประเมินการบริหารหลักสูตรด้วบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (M.Ed.Chem_58_4.1_2) พบว่าในด้านประสิทธิภาพ

ในการบริหารหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ 4.9 ด้านคุณภาพในการบริหารหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ 4.7 

จากคะแนนเต็ม 5.0 และน าผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรก่อนปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารหลักสูตรสูง พบว่าปัจจัยที่ส าคัญคือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการปรึกษาหารือ



 หน้า 31 

ถึงปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

(M.Ed.Chem_58_4.1_3) 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อปีการศึกษาก่อน มาวางแผนส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

2. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

3. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและจัด

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการยกย่อง ชมเชยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับรางวัล ผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด

ประกาศเกียรติคุณ 

5. ประเมินแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพ่ือแก้ไขปรับปรุง  

6. น าข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีถัดไป 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน โดยน ามติจากที่ประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 15 

มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองทางการการศึกษา นอกจากการพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา

2558 จึงมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมอบรม ในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนรู้วิชาเคมี และท าหรือเขียนเค้าโครงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษา เป็นต้น และวางแผนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง

ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา จ านวนรวมกัน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

(M.Ed.Chem_58_4.1_4)  

โดยในปี 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตีพิมพ์ผลงานท าวิจัยทางดา้นการศึกษาดังนี้  

1. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน ได้ตีพิมพ์ผลงาน 2 เรื่องคือ (1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง

ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (M.Ed.Chem_58_4.1_5) และ (2) การพัฒนาบทเรียน

คอมพิว เตอร์ ช่ วยประ เภทเกมการศึ กษา เ รื่ อ งตารางธาตุ  ส าหรับนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4 

(M.Ed.Chem_58_4.1_6) 



 หน้า 32 

2. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และ ผศ.ดร. แพน ทองเรือง ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน 1 เรื่องคือ ผลของ

การใช้บทเรียนโปรแกรมแนะน าการเข้าห้องเรียนปฏิบัติการเคมีออนไลน์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์ (M.Ed.Chem_58_4.1_7) 

ยิ่งกว่านั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้ท างานวิจัยทางการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องที่ก าลัง

ได้รับความสนใจ และได้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ในชื่อโครงการ “การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะในศวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระแก้ว” ซึ่งได้รับทุนวิจัย เป็น

ระยะเวลา 1 ปี (M.Ed.Chem_58_4.1_8)   

นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 2558 ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ 

- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 1. โครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันใน

ตลาดสากล วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ส านัก

หอสมุดกลาง 

2. โครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันใน

ตลาดสากลวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ 

3. การจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตาม

ความสามารถหลัก (Competency)วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 

(หลักสูตรพบผู้ประกอบการและการเขียน Competency ของ

หลักสูตร)วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวิน

เซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ 

5. ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

ครั้ งที่  10 มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่  24-25 มีนาคม 2559 ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

6. การน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ “International 

Conference on Engineering, Technology and Applied 

Science 2016”วั นที่  19-24 เ มษายน  2559 ณ เมื อ ง ไท เป 

ประเทศไต้หวัน 

2 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 

Chemistry International Conferences 2016 ( PACCON 

2016 ) วันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โ รฒ สุ ขุมวิ ท  23 เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โ รฒ  สุ ขุ ม วิ ท  23 เ ขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

4 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง 1. โครงการอบรมผู้ประเมินการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ; 

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ 

สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่

คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPExวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยต่อเนื่อง 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตร วันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โ รฒ สุ ขุมวิ ท  23 เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

4. G-เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร รุ่นที่ 3 วันที่ 4 

เมษายน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

5. เข้าร่วมประชุมงานประชุมระดับนานาชาติ : “International 

conference on science and technology of emerging 

materials at Holiday Inn, Pattaya, Thailand, during July 

27-29, 2016. 

5 ผศ.ดร.นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์ 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่  41 ในหัวข้อ “Gateway to ASEAN with 

Science and Technology” ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 

2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เข้ าประชุมวิ ชาการนานาชาติ  “THE INTERNATIONAL 

CHEMICAL CONGRESS OF PACIFIC BASIN SOCIETIES 2015” 

(Pacifichem 2015) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2558 

ณ เมือง Honolulu มลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 

Chemistry International Conferences 2016 ( PACCON 

2016 ) วันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โ รฒ สุ ขุมวิ ท  23 เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 1 ท่านคือ ดร.ปิยะดา จิตตั้ง

ประเสริฐ ได้เลื่อนต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับการยกย่องชมเชยจากมหาวิทยาลัย 

(M.Ed.Chem_58_4.1_9) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียน เพ่ือประเมินแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา และที่ประชุมมีมติให้ ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีการ
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ตีพิมพ์ผลงานทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือขอทุนวิจัย อย่างน้อย ร้อยละ 60 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน ามตินี้ไปวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง (M.Ed.Chem_58_4.1_10) นอกจากนี้หลักสูตรได้มี

เป้าหมายในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยทางเคมีศึกษาเพ่ิมขึ้น โดย ผศ.ดร.แพน ทองเรือง ได้รับ

ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยในการท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่องปิโตรเลียมและ

พลังงานทดแทน เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระแก้ว”  

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร  

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี   

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_4.1_1 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 ว่าด้วยแผนการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

M.Ed.Chem_58_4.1_2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

M.Ed.Chem_58_4.1_3 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3/2558 ว่าด้วยเรื่องพิจารณาสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

M.Ed.Chem_58_4.1_4 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 ว่าด้วยการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

M.Ed.Chem_58_4.1_5 ผลงานตีพิมพ์ของ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน เรื่องท่ี 1 

M.Ed.Chem_58_4.1_6 ผลงานตีพิมพ์ของ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน เรื่องท่ี 2 

M.Ed.Chem_58_4.1_7 ผลงานตีพิมพ์ของ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และ ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 

M.Ed.Chem_58_4.1_8 ประกาศทุนบัณฑิตประจ าปีงบประมาณ 2559 

M.Ed.Chem_58_4.1_9 ใบประกาศแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งวิชาการของ 

ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

M.Ed.Chem_58_4.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3/2558 ว่าด้วยเรื่องสรุปผลและวางแผนการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ120 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
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ล าดับ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี “ผลของ

การใช้บทเรียนโปรแกรมแนะน าการเข้าห้องปฏิบัติการเคมี

ออนไลน์ส าหรับนิสิ ตชั้ นปีที่  1  ระดับปริญญาตรี  คณะ

วิทยาศาสตร์” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้.  2558 ปีที่ : 6  ฉบับที่  : 2  หน้า : 

209-216  (M.Ed.Chem_58_4.2_1) 

0.8 

2 ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตั้ง

ประเสริฐ 

Choengchan N., Mantim T., Inpota P., Nacapricha D., 

Wilairat P., Jittangprasert P., Waiyawat W., Fucharoen 

S., Sirankpracha P., Phumala MN. Tandem 

Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection 

Analysis with Application to Urine from Thalassemic 

Patients. Talanta. 2015; 133; 52. (M.Ed.Chem_58_4.2_2) 

1.00 

3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน Wasukan N., luatioSrisung S., Kuno M., Kulthong K., and 

Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and 

dithizone complexes using DFT calculation and NMR 

analysis., Spectrochemica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy., 2015, 149; 830-838. 

(M.Ed.Chem_58_4.2_3) 

1.00 

  กัญญาณี ใบเนียม และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal. 2558, 8(1); 107-118. (M.Ed.Chem_58_4.2_4) 

0.60 

  ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 2558, 

8(2); 483-492. (M.Ed.Chem_58_4.2_5) 

0.60 
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ล าดับ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

4 ผศ.ดร.แพน ทองเรือง ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี“ผลของ

การใช้บทเรียนโปรแกรมแนะน าการเข้าห้องปฏิบัติการเคมี

ออนไลน์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้.  2558 ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 2  หน้า : 

209-216 (M.Ed.Chem_58_4.2_6) 

0.80 

5 ผศ.ดร.นวลละออ รัตน

วิมานวงศ์ 

Sitanurak J., Inpota P., Mantim T., Ratanawimarnwong 

N., Wilairat P., Nacapricha D. Simultaneous 

determination of iodide and creatinine in human urine 

by flow analysis with an on-line sample treatment 

column, Analyst, 2015; 140; 295. 

(M.Ed.Chem_58_4.2_7) 

1.00 

  ภาณุวัฒน์ จันทร์ขาว และ นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. แก๊ส

ดิฟฟิวชันโฟลอินเจคชันอะนาไลซิสส าหรับวิเคราะห์เอทานอลใน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์. Proceedings The 7 National Science 

Research Conference. 30-31 March 2015. Naresuan 

University. (M.Ed.Chem_58_4.2_8) 

0.20 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 6.0 

คิดเป็นร้อยละ 120 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_4.2_1 ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต , แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี “ผลของการใช้บทเรียน

โปรแกรมแนะน าการเข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้.  2558 ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 2  หน้า : 209-216 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_4.2_2 Choengchan N., Mantim T., Inpota P., Nacapricha D., Wilairat P., 

Jittangprasert P., Waiyawat W., Fucharoen S., Sirankpracha P., Phumala 

MN. Tandem Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection 

Analysis with Application to Urine from Thalassemic Patients. Talanta. 

2015; 133; 52.  

M.Ed.Chem_58_4.2_3 Wasukan N., luatioSrisung S., Kuno M., Kulthong K., and Maniratanachote 

R. Interaction evaluation of silver and dithizone complexes using DFT 

calculation and NMR analysis., SpectrochemicaActa Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy., 2015,149; 830-838.  

M.Ed.Chem_58_4.2_4 กัญญาณี ใบเนียม และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 2558, 8(1); 107-118.  

M.Ed.Chem_58_4.2_5 ภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย และ มะยูโซ๊ะ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal. 2558, 8(2); 483-492.  

M.Ed.Chem_58_4.2_6 ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี“ผลของการใช้บทเรียน

โปรแกรมแนะน าการเข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้.  2558 ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 2  หน้า : 209-216  

M.Ed.Chem_58_4.2_7 Sitanurak J., Inpota P., Mantim T., Ratanawimarnwong N., Wilairat P., 

Nacapricha D. Simultaneous determination of iodide and creatinine in 

human urine by flow analysis with an on-line sample treatment column, 

Analyst, 2015; 140; 295.  

M.Ed.Chem_58_4.2_8 ภาณุวัฒน์ จันทร์ขาว และ นวลละออ รัตนวิมานวงศ์. แก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจคชันอะ

นาไลซิสส าหรับวิเคราะห์เอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. Proceedings The 7 

National Science Research Conference. 30-31 March 2015. Naresuan 

University.  
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 4.54 4.80 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2556-2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบ 

5 คน ทุกปีการศึกษา มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

(M.Ed.Chem_58_4.3_1) 

ปีการศึกษา รายชื่อ 
2556 1. ผศ.ดร. สุนันท์ ชัยนะกุล 

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

2557 
 

 

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

2558 1.   ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน 
2.   ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 
3.   ผศ.ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
4.   ผศ.ดร. แพน ทองเรือง 
5.   ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_58_4.3_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2556 และ 2557 
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หมวดที่ 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (M.Ed.Chem_58_5.1_1) และ

มาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภาเพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์จุดประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร 

(M.Ed.Chem _58_5.1_2)  

 2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนิ

นทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตรค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 

และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน

ร่วมกัน 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า

และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านและมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศคุรุสภา มา

ประกอบการพิจารณาก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 6. เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตรและส่งให้สภา

วิชาชีพรับรอง 

 7. น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 

 8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
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 9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 10.ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ.2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 ได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

ครู)  เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และ แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต โดย

มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังภาคผนวก จ ในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร (M.Ed.Chem_58_5.1_3) 

 ในปีการศึกษา 2558  การเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถจบได้

ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรโดยในปีที่ 1 ก านดให้นิสิตเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ปีที่ 2 ก าหนดให้นิสิต

ท าปริญญานิพนธ์ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตารางเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปตามแผนการ เรียน 

(M.Ed.Chem_58_5.1_4) 

หลักสูตรมีการจัดการรายวิชาให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็นตามหมวดรายวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคุรุสภา ส าหรับรายวิชาทาง

การศึกษาได้แก่ หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ก าหนดให้นิสิตที่เรียน แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   

เรียนในวิชาดังต่อไปนี้  พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา และพฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสาร

ความรู้ และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ในวิชาดังต่อไปนี้ ศษ 511 

ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู  ศษ 513 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา ศษ 521 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาจัดให้เป็นไปตามข้อก าหนด และมาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐานส าหรับรายวิชา และ

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนรวมทั้งการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์หลักสูตรก าหนดให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชั้นน า โดยมีลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว  สสวทและ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

หลักสูตรส่งนิสิต จ านวน 1 คน ได้แก่ น.ส.เพชรศิรินทร์  ตุ่นค า ซึ่งการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต เป็น
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อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และ ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์นิเทศวิชาการศึกษา (M.Ed.Chem_ 

58_5.1_5) 

หมวดวิชาบังคับ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  ได้แก่  คม 588 หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้เคมี  คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1  คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2  วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรม

เพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา วิชาเอกและการวิจัย จึงก าหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตร

จะต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน  และกลุ่มวิชาเอกท่ีมีเนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาเคมีที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายแต่มีความลุ่มลึกมากกว่า และในกลุ่มวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้หลักสูตรมีวิชาเลือกที่

หลากหลายให้นิสิตเลือกตามความสนใจ 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแผนการ

ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆผ่านระบบ 

supreme เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิ้นการสอนใน

แต่ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมี  

อนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิดสอนวิชาในหัวข้อที่

ทันสมัย  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-

ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ. 3 ให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชาและจัดท า

มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าและได้

พิจารณาแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์จ านวนมาก ท าให้จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขา

อ่ืนๆ ด้วย เช่น โครงสะเต็มศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มีกลุ่ม

โรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(English Program : EP) เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะท าให้นิสิตมีความพร้อมคือ ต้องมีพ้ืนฐานทาง

วิชาการดี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความเป็นครู 

และหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ. 5 และ มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 พบว่าในรายวิชา คม 588 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี ควรจะมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษารวมถึงการออกแบบ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา และในรายวิชา คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอนเคมี ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาการสร้างสื่อ

การสอนวิชาเคมีที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ ดังนั้นหลักสูตรจึงแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงรายวิชา

ดังกล่าวใน มคอ. 3 ปีการศึกษา 2558 ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ รายวิชา การปรับปรุงรายวิชาที่เกิดจากผลการประเมิน 

1 คม 588 หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้เคมี 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษและการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม

ศึกษา 

2 คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการ

สอนเคมี   

การสร้างสื่อการมัลติมีเดียน าเสนอการวิจัยที่ใช้

คอมพิวเตอร์ในการสอนเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

และนอกจากนี้พบว่าสะเต็มศึกษาเป็นนโยบายการศึกษาระดับชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาสะเต็มศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสะเต็มศึกษาส าหรับประเทศไทย ได้แก่ ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 

ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน เพ่ือส่งเสริมทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระแก้ว 

หลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมสะเต็มเพ่ิมเติมในรายวิชา คม 588 หลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้เคมี ยังจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ได้

อย่างเหมาะสมอีกด้วย จึงได้จัดให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตร ได้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา คม 663  สัมมนา

เคมีศึกษา 2  เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อนาคต และใน

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชาให้ดีขึ้นโดยพิจารณาผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 มา

ปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 ดังปรากฏใน มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 (M.Ed.Chem_58_5.1_6)    
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หลักสูตรได้ด าเนินการและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5-6) อาจารย์แต่ละรายวิชาเสนอ

แนวทางการปรับปรุงรายวิชา (M.Ed.Chem_58_5.1_7)  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_58_5.1_1 ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

M.Ed.Chem_58_5.1_2 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศของคุรุสภา 

M.Ed.Chem_58_5.1_3 ภาคผนวก จ ในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

M.Ed.Chem_58_5.1_4 แผนการเรียนในหลักสูตรและตารางเรียนในปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Chem_58_5.1_5 หนังสือส่งตัวนิสิตฝึกสอนและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 

M.Ed.Chem_58_5.1_6 มคอ. 3 ในวิชา คม 588  คม 584  

M.Ed.Chem_58_5.1_7 มคอ. 5 ทุกรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  - อาจารย์ที่สอน วิชาเคมีศึกษา มีเพียงท่านเดียว  

 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  - ไม่มี 

 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 - จัดหาอาจารย์พิเศษ 

 - เปิดรับอาจารย์ทางเคมีศึกษา 

 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี

พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ

สอน 

 

 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตาม

แผนการศึกษาของนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงาน

กลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี) ส าหรับวิชา

ทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานจากนั้นมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา
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ย่อย เพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่

ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (M.Ed.Chem_58_5.2_1)  

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน (M.Ed.Chem_58_5.2_2)  นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา (M.Ed.Chem_58_5.2_3)   

 เมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงในแต่ละภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค 

003)  เ พ่ือให้อาจารย์ผู้ สอนได้น าผลการประเมิน ไปปรับป รุ ง  พัฒนาการสอนแต่ละรายวิชาต่อไ ป 

(M.Ed.Chem_58_5.2_4) 

 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา

น าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในมคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

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

3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิช าเคมี ก ากับให้

ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดู

ความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 

 5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือด าเนินการปิด

รายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6   

 6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

  

 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 และผู้สอนชี้แจง

แผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการจัดท า

และส่ง มคอ.3 ตามระบบและขั้นตอน โดยในภาคการเรียนที่ 1/2558 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ.3 จ านวน 

10 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 10 รายวิชา (M.Ed.Chem_58_5.2_5)  จากนั้นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรตรวจสอบ ติดตาม มคอ. 3  
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยพิจารณาความ

สอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพ่ือให้ค าปรึกษา 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

 4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้

แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เสนอชื่อโดยความเห็นชิบของคณบดีต้นสังกัดเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจาณาแต่งตั้ง 

 5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงที่แก้ไข 

เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการท าปริญญา

นิพนธ์ 

7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุก

ภาคการศึกษา 

  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้าหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยจัดให้มีรายวิชา วทศ 502การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (M.Ed.Chem_58_5.2_6) เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย วิเคราะห์งานวิจัย สังเคราะห์ประเด็น

จากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย จนสามารถการเขียนและน าเสนอเค้า

โครงงานวิจัยและได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ท าให้นิสิตได้เค้าโครงงานวิจัยที่น่าสนใจ 
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ทันสมัย (M.Ed.Chem_58_5.2_7) จากนั้นนิสิตน าโครงร่างปริญญษนิพนธ์ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาดั งกล่าว 

ไปปรึกษาเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตร 

 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 

 1. นิสิตเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและจ านวนนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม (ถ้ามี) ให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  

(M.Ed.Chem_58_5.2_8) และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 5. หลักสูตรส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ

เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มีการประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เป็น

อาจารย์ประจ า ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า

แนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิตโดยการแต่งตั้งมีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเสนอค าสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.Chem_58_5.2_9) ก่อนการน าเสนอการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จ านวน 3 คน ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุลนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

1. น.ส.เพชรศิรินทร์  ค าตุ่น ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 

2. นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ ์ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน - 

3. น.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย  ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต - 
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 เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว หลักสูตรได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ใน ทั้งสิ้น 15 รายการปะเมินพบว่า มีคะแนน เท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด 

(M.Ed.Chem_58_5.2_10) 

 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด โดยหลักสูตรก าหนดให้นิสิตเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท าให้นิสิตสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 2 ปี และได้ท าการ

สอบปากเปล่าเสร็จสิ้นจ านวน 2 คน ได้แก่ น.ส.เพชรศิรินทร์  ตุ่นค า และน.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย พร้อมทั้งได้รับ

การตอบรับการตีพิมพ์ผลงานเรียบร้อยแล้ว ในวารสารระดับนานชาติและ ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ตามล าดับ

(M.Ed.Chem_58_5.2_11) และพบว่า มีนิสิต สอบปากเปล่า 2 คน จาก 3 คน ที่เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

ส่วนอีก 1 คน คือ นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์  ยังไม่ได้สอบปากเปล่า เนื่องจากนิสิตอยู่ในระหว่าเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ผลการวิจัย จึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือนิสิตได้จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

 การที่หลักสูตรช่วยเหลือพัฒนา ก ากับ ติดตามการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรให้จบภายใน 2 ปี 

และส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาความรู้ด้านภาษอังกฤษ ท าให้ น.ส.เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 คนที่

ได้รับทุน Super premium ของโครงการ สควค. เพ่ือไปฝึกประสบการณ์สอนและการวิจัย ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี (M.Ed.Chem_58_5.2_12) หลักสูตรประชุมผลเพ่ือพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ดีใน

การส่งเสริมให้นิสิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลา 2 ปี และมีมติที่จะส่งเสริมให้นิสิตได้ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติต่อไป 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_58_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีเกี่ยวกับการพิจารณาภาระงานสอน 

M.Ed.Chem_58_5.2_2 คุณวุฒิของอาจารย์สอนในแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Chem_58_5.2_3 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร 

M.Ed.Chem_58_5.2_4 ปค 003 ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Chem_58_5.2_5 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558  

M.Ed.Chem_58_5.2_6 มคอ.3 รายวิชา วทศ 502 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_58_5.2_7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษรายวิชา วทศ 502 

M.Ed.Chem_58_5.2_8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 

M.Ed.Chem_58_5.2_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา 

M.Ed.Chem_58_5.2_10 แบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_58_5.2_11 เอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงานของ 

น.ส.เพชรศิรินทร์  ตุ่นค า และน.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย 

M.Ed.Chem_58_5.2_12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน Super premium ของโครงการ สควค.  
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2  

2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 

 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 

ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 

6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

การท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปิด

สอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้หลักสูตร

ครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผล

การประเมิน 

8. มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 

 หลักสูตรได้การก าหนดวิธีการประเมินไว้โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

รายวิชา และภาควิชา ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงไว้ในหลักสูตร 

ตามกระบวนการจัดท าหลักสูตร สามารถแยกการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับ

จุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 และการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 

ของแต่ละรายวิชาในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 คนจะร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 ในปีการศึกษา 2558 พบว่าอาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 เสนอ

ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  โดยการท าแบบประเมิน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน

(M.Ed.Chem_58_5.3_1) ใน 10 รายวิชา ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ดังสรุปผลตามตาราง 
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ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับดีมาก (4.58) ระดับดีมาก (4.94) 

2. ด้านความรู้ ระดับดี (4.22) ระดับดีมาก (4.81) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดี (4.25) ระดับดีมาก (4.67) 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ระดับดี (4.29) ระดับดีมาก (4.74) 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับดี (4.28) ระดับดีมาก (4.73) 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดี (4.20) ระดับดีมาก (4.78) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแต่ละรายวิชา และหาแนวทาง

พัฒนาต่อไป 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปแบบ

ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุมภาควิชา 

5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจงการตัดสิน

ผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E จ านวนมาก 

6. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน หัวหน้า

ภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป  
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ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการเรียนของนิสิตให้ภาควิชาเคมีจัดประชุมเพ่ือตัดสินผล

การเรียนของนิสิตแต่ละรายวิชา (M.Ed.Chem_58_5.3_2) น าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาต่อไป จากนั้นน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือบรรจุลงในรายงานประกันคุณภาพและมคอ. 7 

ของหลักสูตร และวิเคราะห์ผลเพื่อน าไปปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อไป  

และปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม  (M.Ed.Chem_58_5.3_3) เพ่ือ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต หลักสูตรได้พิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิตในบางรายวิชาพบว่า มี

นิสิต 1 คน ที่ผลการเรียนต่ ากว่า 3.00 จึงได้สอบถามอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดังกล่าว พบว่านิสิตขาดส่งงาน

หรือส่งงานล่าช้า และสอบข้อสอบกลางภาคและปลายภาคได้คะแนนน้อยจึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเรียก

นิสิตเข้าพบ พูดคุยถึงปัญหาในการเรียน และติดตาม ดูแลนิสิต คนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าในภาคเรียนที่ 2 

นิสิตมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน (M.Ed.Chem_58_5.3_4) 

 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้

ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพิจารณา

ดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร 

5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  

 

หลักสูตรได้ร่วมภาควิชาเคมีก าหนดให้มีการติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

รายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 10 รายวิชา และภาคเรียน

ที่ 2/2558 จ านวน 10 รายวิชา (M.Ed.Chem_58_5.3_5)  และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบรายงานการประเมิน/มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา และมีการรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์

และด าเนินการต่อไป  
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นิสิตด าเนินการท าปริญญาพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุก

ภาคการศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอสอบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็น

กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

5. นิสิตต้องผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการ ตามประกาศบัณฑิตวิยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบ  

6. นิสิตต้องส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์ที่

ชัดเจนของบัณฑิตวิทยาลัยดังปรากฏใน บว.692 ปริญญาโท  

  

 ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตจ านวน  2 คน ได้แก่ น.ส.เพชรศิรินทร์  ตุ่นค า และน.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย 

ได้ด าเนินการท าปริญญาพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมที่

แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งมีผู้ทรงคุณวุฒจากภายนอกเป็นประธานในการสอบปากเปล่า ในวันที่ 9 มิถุนายน 

2559 (M.Ed.Chem_58_5.2_6) พร้อมทั้งได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานเรียบร้อยแล้ว ในวารสารระดับชาติ

และในฐาน TCI กลุ่ม 1 (M.Ed.Chem_58_5.2_7) และนิสิตทั้งสองคนดังกล่าวส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร

บทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_58_5.3_1 แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

M.Ed.Chem_58_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีครั้งที ่2/2558 เพ่ือตัดสินผลการเรียน 

M.Ed.Chem_58_5.3_3 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 เรื่องการตรวจสอบและประเมินผล

การเรียนรู้ของนิสิต 

M.Ed.Chem_58_5.3_4 ผลการเรียนภาคเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ น.ส.ณัฐฐา พวง

ไพโรจน์ 

M.Ed.Chem_58_5.3_5 มคอ.5 และ 6 ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Chem_58_5.3_6 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าของ น.ส.เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า  

และน.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย และประวัติและผลงานวิจยัของ รศ.ดร.พรรณี ลีกิจ

วัฒนะ 

M.Ed.Chem_58_5.3_7 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยของ น.ส.เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า  

และน.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)    

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 3 ครั้งในปี

การศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงาน  

M.Ed.Chem_58_5.4_1 

รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 3 ครั้ง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเคมี ได้รับการ

รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 

โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

M.Ed.Chem_58_5.4_2  

เล่ม มคอ. 2 ประทับตรา

จาก สกอ. 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค

การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3 / มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2558 

จ านวน 10 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 

จ านวน 10 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

 

M.Ed.Chem_58_5.4_3  

รายละเอียดของรายวิชา 

มค อ .  3 /  มค อ . 4   ทุ ก

รายวิชา (20 รายวิชา) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 / มคอ. 6 ใน

ภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 10 วิชา และ

ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 10 วิชา ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2558 

ครบทุกรายวิชา  

 

M.Ed.Chem_58_5.4_4  

รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.5 / มคอ. 6 ทุกรายวิชา 

(20 รายวิชา) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลั ก สู ต ร มี ก า ร จั ดท า ร า ย ง านผลกา ร

ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

 

- 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน

แต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ

นิ สิ ต ใ น ร าย วิ ช าที่ เ ปิ ด ส อน ในแต่ ล ะปี

การศึกษา โดยผ่านที่ประชุมภาควิชาเคมีเมื่อ

วันที่  5  มกราคม 2559   ส าหรับภาค

การศึกษาที่ 1 และวันที่ 1 มิถุนายน 2559  

ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2 

M.Ed.Chem_58_5.4_5  

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 

ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2558 โดยให้รายวิชาคม 584 และ 

คม 588 ระบุการปรับปรุงในมคอ. 3 ของเปิด

ในปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Chem_58_5.4_6 

มคอ. 3 วิชา คม 584 และ 

คม 588  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 

ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ - 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ 

M.Ed.Chem_58_5.4_7 

ราย งานสรุ ปการ พัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิ ช า ก า ร  แล ะ /ห รื อ

วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

ปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรสายสนับสนุน 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

M.Ed.Chem_58_5.4_8 

ราย งานสรุ ปการ พัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน

การเรียนการสอน 

 

11 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

M.Ed.Chem_58_5.4_9 

ส รุ ป ผ ล พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน

เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 จากคะแนน

เต็ม 5.00 

M.Ed.Chem_58_5.4_10 

สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทร วิ โ รฒ  ปี ก า รศึ กษ า 

2558 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการ

ผ่าน 

12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมโดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนจากปีการศึกษาก่อน มาพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาปัจจุบันก่อนเปิดภาคเรียน 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนละพัฒนาของ

ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือก าหนดสิ่ งสนับสนุนการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

3.  ฝ่ายแผนและพัฒนาด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

4.  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

5.  ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

น าเสนอภาควิชาเพ่ือปรับปรุงด าเนินการ ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน า

ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ได้

ประชุมเพ่ือพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน โดยน าผลการส ารวจ

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมติที่ประชุมภาควิชาเคมี เมื่อปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3/2558 ที่ มี

ผลการส ารวจในด้านการจัดพ้ืนที่หรือสถานที่ส าหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะพูดคุย บริการคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงห้องวิจัยและเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการวิจัย ที่มีคะแนนความพึงพอใจของ

นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.25-3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนั้นที่ประชุมหลักสูตรจึงมีมติให้น าผลการส ารวจ

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อภาควิชา เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้การจัดการเรียนการ

สอน มีความพร้อมและความเหมาะสม (M.Ed.Chem_58_6.1_1) และในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาได้เสนอขอ

ตั้งงบประมาณและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชา

ต่างๆ ของหลักสูตรในการก ากับของภาคฯ ดังนี้   

-  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 8 

รายการ เป็นเงิน 520,700 บาท (M.Ed.Chem_58_6.1_2) โดยได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ LCD เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องรันเจลแนวตั้ง เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่างล้างตาในห้องปฏิบัติการ 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_4.pdf
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-  งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (M.Ed.Chem_58_6.1_3) ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 

153,000 บาท โดยได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องกวนผสมสารละลายพร้อมให้ความร้อน เครื่องโยกสาร 

-  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยได้จัดซื้อเครื่อง HPLC เครื่อง autoclave และตู้แช่

แข็ง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในการก ากับของภาควิชา

ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น และได้ด าเนินการจัดซื้อ และรับมอบไปแล้วทุกรายการ (M.Ed.Chem_58_6.1_4)  

 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในกับของภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและส ารวจ

สภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุก

ห้องมีเครื่อง LCD และคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน 

ส่วนห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องวิจัย  นิสิตแต่ละกลุ่มจะมีตู้ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน นอกจากนี้ใน

ห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถทดลองหรือ

วิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชาสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  

Wi-Fi   และระบบ  Wireless  ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุด

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และ

ฐานข้อมูลอื่นๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมี

การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี 

และหลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ (M.Ed.Chem_58_6.1_5) 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การศึกษา เท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี เท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ  เท่ากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ นอกคณะ เท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_4.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_4.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_7.pdf
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สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรดังนี้ (M.Ed.Chem_58_6.1_6) 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การศึกษา เท่ากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี เท่ากับ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ  เท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ นอกคณะ เท่ากับ 4.27 จากคะแนนเต็ม 5 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิต เข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนปิดภาคเรียน 

เพ่ือพิจารณาผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร ในปี 2558 ที่

ประชุมเห็นชอบผลการประเมิน และพบว่ามีคะแนนการประเมินด้าน ต่าง ๆ ดีขึ้น (M.Ed.Chem_58_6.1_7) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Chem_58_6.1_1 รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนวาระเพ่ือพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี 

2558 
M.Ed.Chem_58_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_58_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการ

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
M.Ed.Chem_58_6.1_4 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามค าขอตั้ง

งบประมาณ 
M.Ed.Chem_58_6.1_5 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
M.Ed.Chem_58_6.1_6 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
M.Ed.Chem_58_6.1_7 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าด้วยวาระพิจารณาผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_6.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_1.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_7.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_7.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_4.pdf
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินระดับ 
หลักสูตร 

มิถุนายน 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.ม. 
สาขาวิชาเคมี มีการประชุมเพ่ือจัดท า
รายงานการประเมิน ตนเอง (ส าเร็จตาม
แผน) 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)       

- ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี) 
- การปรับรายวิชา คม 588 ครอบคลุมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิชาเคมี  
- ปรับรายวิชา คม 584 ให้มีการใช้โปรแกรมจ าลองโมเลกุล 3 มิติ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการวาด

โครงสร้างทางเคมี 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินระดับ หลักสูตร กรกฏาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการสื่อสารและภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วางแผนและเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยส าหรับนิสิตรหัส 
59 

สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

สอดแทรกทักษะของทางภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้มากขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต

และบัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความในระดับ

นานาชาติ ควรพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานิสิตและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อย่างเป็นระบบและมีประเมินผลส าเร็จจากเป้าประสงค์ของกระบวนการพัฒนาเป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนา

ให้ครบถ้วน ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือวิธีการเรียนการสอนตามสภาพของนิสิตรับเข้า โดยเน้นให้

นิสิตท า problem base หรือ research base โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สาระของรายวิชามีความทันสมัยและ

เป็นพลวัตรอย่างเสมอ  ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นครู เช่น กิจกรรมสร้างเป็นผู้น า จิตสาธารณะ หรือสร้าง

ความศรัทธาในวิชาชีพครู      เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อย ควรพิจารณาแนวทางการรับนิสิตให้มี

ปริมาณเพ่ิมขึ้นและมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษา   

การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือสื่อในด้านการศึกษาเคมี หรือการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เคมีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และจุดเน้นของหลักสูตร มีการก าหนดแนว

ทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจพิจารณาจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และสร้างเครือข่ายกับ

โรงเรียนในเรื่องการพัฒนาครู จะท าให้เกิดเป็นโจทย์วิจัยและน าเข้าสู่การท าวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต  และควร

เพ่ิมเติมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อย ควรพิจารณาแนวทางการรับนิสิตให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและการ

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือสื่อในด้านการศึกษาเคมี หรือการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เคมีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และจุดเน้นของหลักสูตร 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

วางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.และวท.บ.ชั้นปีที่ 3และ4 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มศว เป็นหลักและหาแนวทางในการพัฒนาภาษอังกฤษในนิสิตกลุ่มดังกล่าว และการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรผลิตผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือสื่อในด้านการศึกษาเคมีให้มากขึ้น 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.92 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดบัดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.60 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

 ผ่าน   

2  
คะแนน
เฉลี่ย

ของทุก
ตัวบ่งช้ี

ใน 
องค์ประ 
กอบท่ี 2 

- 6 

2  -  -  4.92  
(2.1, 2.2)  4.92  ระดับดีมาก  

 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ระดับปานกลาง 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.67 ระดับดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ระดับปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3.29 3.50 4.92 3.60 ระดับดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับความพึงพอใจจาก
นายจ้างในระดับดีมาก และมีความสะท้อนจากผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่หลักสูตรท าได้ดี  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตผลิตผลงานที่มีคุณภาพใน
ระดับสากล และมีการกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ทางด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพ่ิมเติม ให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มจ านวนรับนิสิต
จากผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร กศ.บ.เข้าเรียนต่อ
ในระดับปริญญาโท และมีการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน 
 
 
 

1. จัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรก้าวหน้า โดยดึง
ศักยภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีให้มาเรียนใน
รายวิชาระดับปริญญาโท แล้วสามารถเทียบโอน
เนื้อหารายวิชา ซึ่งจะช่วยให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพเข้า
เรียนในหลักสูตร กศ.ม. มาขึ้น และย่นระยะเวลา
ศึกษาในหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สะท้อนต่อคุณลักษณะและ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต และควรประเมิน
กิจกรรมว่ามีความเพียงพอต่อการพัฒนาครบถ้วนทุก
ด้านด้วยหรือไม่ โดยให้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
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ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับของครุสภา ได้แก่        
1) จิตอาสา 2) คุณธรรมจริยธรรม และ 3)ความเป็นครู 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จ านวนนิสิตยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
2. แนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาปกติของหลักสูตร (2 ปี)  
 
 
 

1. สร้างระบบให้มีการศึกษาในหลักสูตรก้าวหน้า 
เพ่ือให้นิสิต กศ.บ.เข้ามาเรียนใน กศ.ม.มากขึ้น และ
ย่นระยะเวลาการศึกษา 
2. พัฒนาแนวทางการพัฒนาเค้าโครง และจัดท า
ปริญญานิพนธ์ให้สัมพันธ์กับศักยภาพของอาจารย์และ
ตัวนิสิต  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอจากปีก่อนหน้ามาปรับปรุงรูปแบบของการรับนิสิต โดย

พบว่า ปัจจัยในเรื่องภาษาอังกฤษท าให้ผู้สนใจเข้าศึกษามักจะขาดคุณสมบัติ และไม่ได้เน้นการรับนิสิต กศ.บ.ที่

ส าเร็จการศึกษาในปีที่ 4 เข้าสู่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรจึงจัดการศึกษาเพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษให้กับ

นิสิต กศ.บ.เคมี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและท าให้นิสิต กศ.บ.เคมี ที่มีศักยภาพ

ตามท่ีได้รับการพัฒนาสามารถผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ จึงท าให้มีจ านวนนิสิต กศ.ม. ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินปีก่อนหน้ามา
วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีแนวโน้มการพัฒนางานวิจัย
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
กศ.ม.มากขึ้น  
 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
โครงการวิจัยด้านการศึกษาทางเคมี รวมถึงการ  
บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างวิทยาศาสตร์เคมี และ
ศึกษาศาสตร์ ให้กับอาจารย์ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์เคมี และเคมีศึกษาใน
ระดับนานาชาติ โดยควรมีแนวโน้มของจ านวนชิ้นงาน
ที่มากขึ้น 
3. น าศักยภาพของอาจารย์มาส่งเสริมการจัด
การศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. โดยเชื่อมโยงกับงาน
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
- 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. หลักสูตรมีรายวิชาที่ทันสมัยที่สนองความต้องการ
ของนิสิตและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. หลักสูตรยืดหยุ่นให้มีการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นของ
วิชาเอกตามพ้ืนฐานของผู้เรียน 
 
 

1.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สาระของรายวิชามีความทันสมัย

และเป็นพลวัตรอย่างสม่ าเสมอ 
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2.สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นครู เช่น 

กิจกรรมสร้างเป็นผู้น า จิตสาธารณะ หรือสร้างความ

ศรัทธาในวิชาชีพครู    

3.ก าหนดแนวทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจ
พิจารณาจากงานวิจัยตามความสนใจของนิสิต และ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาครู จะท า
ให้เกิดเป็นโจทย์วิจัยและน าเข้าสู่การท าวิทยานิพนธ์
ให้กับนิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

ควรน าประเด็นหรือข้อค้นพบจากการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและผลการเรียนรู้มา
พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนได้รับตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 

 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

- 
 

 

  



 หน้า 71 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 

พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ ไม่
เพียงแต่ในเรื่องสถานที่ เครื่องมือ แต่ควรน าเรื่อง
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศท่ีเกื้อหนุนการเรียนรู้
มาพิจารณาก าหนดเป็นแผนการด าเนินการ รวมถึงให้
มีการประเมินความเพียงพอด้วย 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 

 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

- 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

□ ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... 
และ หลักสูตร................................................................................... ............. ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต                                                    

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: ผศ.มะยูโซ๊ะ  กูโน                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: ผศ.แพน ทองเรือง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

ลายเซ็น :______________________________________ วันที่ : ______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I IP F P S U W 

CH522 1/2558 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 3 3 
CH584 1/2558 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
CH588 1/2558 2 2 - 1 - - - - - - - - - - - 5 5 
CH641 1/2558 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - 5 5 
CH661 1/2558 1 2 2 - - - - - - - - - - - - 5 5 
CH699 1/2558 - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 3 
ED511 1/2558 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED512 1/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED532 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
ENM600 1/2558 - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 3 
FE501 1/2558 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
SCE501 1/2558 3 2 - - - - - - - - - - - - - 5 5 
CH511 2/2558 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 
CH531 2/2558 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH551 2/2558 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH663 2/2558 - 3 2 - - - - - - - - - - - - 5 5 
CH699 2/2558 - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 3 
ED513 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED514 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED521 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED531 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED533 2/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
ENM600 2/2558 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I IP F P S U W 

FE502 2/2558 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
SCE502 2/2558 2 3 - - - - - - - - - - - - - 5 5 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- คม 522  
เคมี อินทรี ย์
ขั้นสูงส าหรับ
ครู 
- คม 588 
หลักสูตรและ
กา รจั ดก า ร
เรียนรู้เคมี 
- คม 641 
ชีวเคมีขั้นสูง
ส าหรับครู 

1/2558 มีนิสิต 1 คน

ที่ มี ผ ล ก า ร

เรียนต่ ากว่า 

3.00  

สอบถามอาจารย์
ผู้ ส อน ในแต่ ล ะ
รายวิชา 

นิสิตขาดส่งงานหรือ
ส่ ง ง านล่ า ช้ า  และ
สอบได้คะแนนสอบ
กลางภาคและปลาย
ภาคน้อย 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
เรียกนิสิตเข้าพบ พูดคุย
ถึ งปัญหาในการ เรี ยน 
และติดตาม ดูแลนิสิต 
คนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
แ ล ะ พ บ ว่ า ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 2 นิสิตมีผล
ก า ร เ รี ย น ดี ขึ้ น อ ย่ า ง
ชัดเจน 
 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

CH512 สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH570 หัวข้อพิเศษทางเคมี  2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH571 เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็น
อันตราย 

2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH574 นิติเคมีวิเคราะห์ 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 
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CH580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH589 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับการวิจัย 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH591 การจัดการและเทคนิคใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH642 หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกท่ีไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

FE501 ชีวิตกับการศึกษา 2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

FE502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและ
สื่อสารความรู้ 

2/2558 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

ไม่มี 
 
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10297 
 
 
 
 
 

http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10297
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

CH522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส าหรับครู 1/2558 /   
CH584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอน
เคมี   

1/2558 /  ก า ร ส ร้ า ง สื่ อ ก า ร
มัลติมีเดียน าเสนอการ
วิจัยที่ใช้คอมพิวเตอร์
ในการสอนเคมีโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

CH588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เคมี 

1/2558 /  หลั กสู ตรห้ อง เ รี ยน
พิ เ ศ ษ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา 

CH641 ชีวเคมีขั้นสูงส าหรับครู 1/2558 /   
CH661 สัมนาเคมศีึกษา 1 1/2558 /   
ED511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็น
ครู 

1/2558 /   

ED512 จิตวิทยาและการแนะแนว
ส าหรับครู 

1/2558 /   

ED532 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1/2558 /   

FE501 ชีวิตกับการศึกษา 1/2558 /   
SCE501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1/2558 /   

CH511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2558 /   
CH531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2558 /   
CH551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2558 /   
CH663 สัมนาเคมีศึกษา 2  2/2558 /   
ED513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางการศึกษา 

2/2558 /   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ED514 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2558 /   
ED521 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2/2558 /   

ED531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน 

2/2558 /   

ED532 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

2/2558 /   

ED533 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

2/2558 /   

FE502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้าง
และสื่อสารความรู้ 

2/2558 /   

SCE502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2/2558 /   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 การประเมินคุณภาพการสอนโดยนิสิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก-มากที่สุด นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์

ผู้สอนและเนื้อหารายวิชา โดยมีวิธีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามแบบประเมิน 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร

สอดแทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ

จากการท าผิดคุณธรรม โดยยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาและให้มีการแสดงความเห็น

กลุ่มย่อยในสภาวการณ์จริง เพ่ือให้นิสิต

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มี

ประสบการณ์ในการได้รับผลกระทบ

จากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมา

ให้ความรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรู้ ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่

เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 

และเพ่ิมการทดสอบแบบอ่ืน เช่น จาก

การฝึกท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผลความรู้

นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย

ในทุกวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นิสิตศึกษาบางหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน และมาสอน

เพ่ือนๆ ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วย

ตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล

และความรับผิดชอบ 

ควรมีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มใน

การน าเสนองาน เพ่ือความเท่าเทียมใน

ความรับผิดชอบในงาน 

มีการวางแผนให้นิสิตส่งรายชื่อที่มี

การสลับต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม และ

รายงานผลการประชุมท างานกลุ่ม

อย่างสม่ าเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ควรเพ่ิมโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

มากขึ้น และใช้การส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เตรียมไว้ส าหรับการสอนครั้งต่อไป 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมของนิสิต ขณะท า

กิจกรรมการสอนหน้าชั้นเรียน หรือการ

อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้พบว่ายังขาดประสบการณืในการ

จัดการเรีรู้ในชั้นเรียน   

ให้มีการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนจริงมากขึ้น 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  3 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 2 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.83 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 66.67 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 2  คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
 2 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

 ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  1.2 น้ าหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
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42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาต(ิ1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  100 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
 1 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

59 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
60 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
 2 ช้ิน   
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61 จ านวนบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

 2 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  6 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  4.93  น้ าหนัก   
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83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 


