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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ 3 และ 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 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุรภาพดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

 1. หลักสูตรควรวางแผนให้อาจารย์มีวุฒิทางการสอนเคมี หรือสนับสนุนให้อาจารย์ที่ไม่ได้มีวุฒิ
ทางการสอนเคมี ได้มีการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนเคมีเพิ่มขึ้น เช่น การเข้ารับการอบรม การท า
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี 
 2. หลักสูตรควรวางแผนการจบการศึกษาของนิสิต ให้สอดคล้องกับการบรรจุเข้ารับราชการ 
โดยพิจารณาจากกรอบระยะเวลาการเปิดรับสมัครการบรรจุเข้ารับราชการ 

 

บทน า 
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ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     ชื่อย่อ กศ.ม. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  

25550091104916 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผล
การจัดการเรยีนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นให้
มหาบัณฑิตในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติดังนี้  

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 
2. มีความรู้ทางวิชาการเคมีอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์กับวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิด

สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้ 
4. มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆและน าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพครูและสังคม 
   5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสารและ

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

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 
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4 ผศ.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคมี) 2536, วท.ม.(เคมี) 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 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆก าหนดขึ้นทั้งนี้

โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่นตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นิสิต 

 ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

(ผ่าน)  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

(ผ่าน)  

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

(ผ่าน)  

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

(ผ่าน)  

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก)และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน)  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน)  

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

(ผ่าน)  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ผ่าน)  

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

(ผ่าน)  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน)  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

(ผ่าน)  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.40 1 4.40 4.40 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

1.60 1 160 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร     5 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5 5 100 5 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 5 100 5 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  4.80 5 96 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.4จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 47.40 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.65 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี)ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ยกเว้น  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ …11…ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน …11…ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานร้อยละ…100...ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.70 
(2.1,2.2) 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3.00 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 
(6.1) - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.43 3.50 4.70 3.65 ระดับคณุภาพด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

นิสิตส าเร็จตามรอบการศึกษาและมี
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับชาติที่มีการรับรองคุณภาพ 

1. หลักสูตรควรวางแผนการด าเนินการการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนิสิตก่อนจบการศึกษาล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอจนถึง
เวลาใกล้ส าเร็จการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนานิสิตให้สามารถผลิตปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เช่น มีการอบรมการเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ เข้าร่วมวิพากษ์อย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. หลักสูตรควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานท าวิทยานิพนธ์เป็น
รายบุคคลที่ชัดเจน และมีมาตรการควบคุมก ากับ รวมทั้งมีการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรควรวางแผนการจบการศึกษาของนิสิต ให้
สอดคล้องกับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยพิจารณาจากรอบ
ระยะเวลาการเปิดรับสมัครการบรรจุเข้ารับราชการ  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานตีพิมพ์  
 

หลักสูตรควรวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับรอง
ศาสตราจารย์ และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ในด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีศึกษา ในระดับ
นานาชาติมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และมีผลงานตีพิมพ์ รวมถึงผลงานของอาจารย์เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ (ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน และผศ.ดร.แพน ทองเรือง ได้รับรางวัล 

Best paper award จากงานประชุมนานาชาติ “International conference on science and 

technology of emerging materials”) 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

หลักสูตรสามารถวางระบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผลักดันให้นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

หลักสูตรควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัยทางการ
สอนเคมีที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา ซึ่งมีความยากต่อความเข้าใจ
ของนักเรียน ตลอดจนเรื่องเนื้อหาทางเคมีที่เป็นมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรควรมีการเตรียมการวางแผนการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรควรมีการเตรียมการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าประเด็นที่เป็น
ปัจจัยต่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น สถานการณ์
ความก้าวหน้าทางการสอนเคมี และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน มาเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตร 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังไม่
เพียงพอตามความต้องการของนิสิต 

1. หลักสูตรควรส ารวจความต้องการในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต 
2. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เพียงพอ
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ห้องพักเฉพาะของหลักสูตร 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.40 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 50 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)ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 1 คน   

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

ระดับชาต ิ(0.20) 
 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศก.พ.อ.   (0.40) 

 ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
 ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1.6 น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

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

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบัน
น าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี
 

18 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 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 าแหน่งทางวิชาการคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

3 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจยัฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูแต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่อยูใ่นฐานข้อมลู
แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   
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62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูล
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

4 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 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 านวนผลงานคน้พบพันธุ์พืชพันธุส์ตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน (1.00)   ช้ิน   

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

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 4.8 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
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 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.69 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องประชุม อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 15-325 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. 

 

- ลงทะเบียน 

- คณะกรรมการประชุมวางแผนแนวทางการประเมิน/ตรวจสอบเอกสาร 

09.00 – 09.30 น. 

 

- หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ/แนะน าภาควิชา 

- ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

- แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าภาควิชา 

- รับฟังแผนการด าเนินการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

09.30 – 10.00 น. ตอบประเด็นข้อซักถามอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน  

10.00 – 11.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์นิสิต 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน 

15.00 - 15.30 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี 

 


