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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.68 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  

มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5)  

และมีจํานวน 1  องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 6)  

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.40 ดีมาก (2 ตวับ่งชี)้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตวับ่งชี)้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.33 ดี (3 ตวับ่งชี)้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ดี (4 ตวับ่งชี)้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.68 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 

โดยมีเด่นในภาพรวม ดังนี้ 

1. มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทําให้หลักสูตรมีความแข็งแกร่ง 
2. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถสอบบรรจุครูได้มากกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
3. มีกิจกรรมเสรมิการเรียนในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเป็นจํานวนมากและกิจกรรมสามารถ

พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1.  ควรจัดให้มกีารบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสตูรน้ี  
อย่างสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

2.  ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ หนังสือ ตํารา รวมทั้ง
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่จัดให้กับนิสติ เป็นต้น 

3.  ควรมีกลยุทธ์เชิงรุกในการรับและรักษานิสิตให้คงอยู่ตลอดเวลาของหลักสูตร 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  ช่ือย่อ กศ.บ. (เคมี) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25540091103407 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

1. มีความรอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง 
2.  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสร้างสรรค์ 
3.  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มศีรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
4. สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
สาขาวิชา 

1 *อ.งามจิต  ไพรงาม วท.บ. (เคมี) 2537, วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรย์ีประยุกต์) 
2541, Ph.D. (Chemistry) 2551 

2 *ผศ.สุเชาวน์  ดอนพุดซา วท.บ. (ชีวเคมี) 2547, วท.ด. (ชีวเคมี) 2553 
3 *รศ.รัชนก  ป่ินแก้ว วท.บ. (เคมี) 2541, วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 2544, ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 

2550 
4  อ.ดวงแข  ศรคีุณ B.A. (Chemistry) 2549, Ph.D. (Chemistry) 2554 
5  ผศ.วราดุล  ฉตัรทอง วท.บ. (เคมี) 2527, วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 2538 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรปรญิญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สําหรบัหลักสตูรปริญญาตร)ี  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

73.32 16 4.58 4.58 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

32  38 84.21 4.21 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต      
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

    2.00 2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร      5.00  
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

4 5 80.00 5.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

3 5 60.00 5.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3 5 60.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 47.79 
         ตัวบ่งชี้ 13.00 
    คะแนน 3.68 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สําหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

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

ผ่าน  

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

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.53 
คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.58 คะแนน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
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 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.40 
(2.1,2.2) 

4.40 ดีมาก 

3 3  3.67 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.67 ดี 

4 3 3.33 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.33 ดี 

5 4 4.00  
(5.1) 

 3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ดี 

6 1 - 3.00 
 (6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 
3.57 
ดี 

3.50 
ดี 

4.40 
ดีมาก 

3.68 
ดี 

ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชงิคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
- 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
- 
 

 
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม/แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
-  บัณฑิตมีคุณภาพสามารถสอบบรรจุครูได้มากกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
-  มีการจัดกิจกรรมนิสิตทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานและผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตในเชิงลึก เช่น ขนาดของโรงเรียนที่บัณฑิตได้รับการบรรจุ เป็นต้น 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม/แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

-  มีการวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตรุ่นต่างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-  มีกิจกรรมเสริมการเรียนในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเป็นจํานวนมากและกิจกรรมสามารถพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
-  ควรมีกลยุทธ์เชิงรุกในการรับและรักษานสิิตให้คงอยู่ตลอดเวลาของหลักสูตร 
-  ควรนําผลการประเมินการให้คําปรึกษาของอาจารย์มาเป็นฐานในการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการให้
คําปรึกษาที่เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี 
-  ควรแยกวิเคราะห์ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังโครงการปรับพ้ืนฐาน วิทย์-คณิต-อังกฤษ 
เฉพาะนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เคมศีึกษา) 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  มีการประเมินผลและปรับเกณฑ์การรับนิสติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้องอย่าง

ชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  - 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสตูร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม/แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

- มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทําให้หลักสูตรมีความแข็งแกร่ง 
- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมอัตราทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการ 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ประจําของ
หลักสูตร 
- ควรมีแนวทางเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
เพ่ือให้สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทันที 
- ควรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ควรจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม  
เช่น อบรมสัมมนาด้านเคมี หรือด้านอ่ืนๆ 
- ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลติ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึน้ 
- ควรมีการประเมินกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  อาจารย์มีคุณวุฒิ  ตําแหน่งทางวิชาการ  และมีผลงานวิชาการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  - 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม/แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

-  มีการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน 
 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
-  ควรเพ่ิมเติมทักษะการสื่อสารภาษาไทยให้กับนิสิตเพ่ิมเติมจากภาษาอังกฤษ 
-  การบูรณาการกับการวิจัยควรเน้นให้นิสติได้เรียนรู้เน้ือหาวิชาโดยผ่านกระบวนการวิจัยของนิสิตให้มากขึ้น 
- อาจมีการบูรณาการบางรายวิชาของหลักสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พืชสมุนไพรที่เป็นยา หรือ  
การทอผ้าแบบโบราณ เป็นต้น 
- ควรเพ่ิมเติมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะในมาตรฐานท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา และมาตรฐานที ่6 ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  มีการนําผู้ทรงคุณวุฒิด้านเคมีศึกษาโดยตรง (จาก สสวท.) และผู้ทรงคณุวุฒิจากศูนย์
วิทยาศาสตร์ศึกษามาวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งทาํให้หลักสูตรมคีวามทันสมัยย่ิงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  - 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  - 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  สามารถดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ครบทั้ง 11 ข้อ 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองคป์ระกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม/แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

- 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
-  ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ หนังสือ ตํารา รวมท้ังประสบการณ์
ด้านวิชาชีพครูที่จัดให้กับนิสติ เป็นต้น 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 

โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 - 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 41 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 16 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 73.32 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 39.02 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  40 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  32 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  84.21 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
 4.21 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60.00 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ก.พ.อ. (0.40) 

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  3 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  3  น้ําหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.53 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2558 

วันที ่ 14  กรกฎาคม 2559 

สถานที่ อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 15-325 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 คณะกรรมการประชุม วางแผนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร 

09.00 – 09.30 น.  หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ/แนะนําภาควิชา 

 ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

    - แนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําภาควิชา 
    - รับฟังแผนการดําเนินการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของหลักสูตร  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําภาควิชา 

14.00 – 15.00 น. สัมภาษณ์นิสิต 

15.00 – 15.45 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 

15.45 - 16.30 น. แจ้งผลการประเมิน 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 


