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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับดี (3.37 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบ
ที่ 4 และ 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6 )  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

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 4.13 ระดับดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.52 ระดับดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.37 ระดับดี (13 ตัวบ่งชี)้ 
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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีการรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มาประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุน
ให้มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ทั้งทางด้านการบริหารการเรียนการสอน การเสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์และนิสิต และ ระบบในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  2559 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

 ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ภาควิชาเคมีทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้ประเมินที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่หลักสูตร มาที่นี้ด้วย และหวัง
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าความคิดเห็นของผู้ประเมินมาปรับใช้ในการปรับหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้ าสอาด 
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

       วันที่ 26 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 4 
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หมวดที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อย่อ  วท.บ. (เคมี) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25450091100911 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในวิชาเคมี วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาวิจัยในระดับที่
สูงขึ้น 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

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

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ าสอาด วท.บ.(เคมี), 2542, ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), 2547 
2 *ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป วท.บ.(เคมี),  2534, วท.ม.(เคมีประยุกต์), 2538, วท.ด.(เภสัชเคมี

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), 2547 
3 *ดร.พรทิพย์ บุญศรี วท.บ.(เคมี),  2546, วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์),  2548, ปร.ด.(เคมี), 

2556 
4 อ.อนัญญา ไตรบ ารุงสุข วท.บ.(เคมีวิศวกรรม),  2524, วท.ม.(เคมีเทคนิค), 2527 
5 ดร.ศิริขวัญ พลประทีป วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2546, วท.ม.(ชีวเคมี), 2551 , วท.ด.(ชีวเคมี), 

2556 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
o เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1/2555 
o ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก ....5.... ปี 
o ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 

- ผ่านสภาวิชาการ   ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
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- ผ่านสภามหาวิทยาลัย   ในการประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมาประกอบการจัดท า
หลักสูตร เพ่ือก าหนดสมรรถนะของบัณฑิต มีการก าหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของหลักสูตรที่มีความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร(มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Sc.Chem_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 69 คน โดยได้รับแบบ
ส ารวจกลับมาจ านวน 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.99 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (83.53/20) 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 69 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 20 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.18 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.47 
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.10 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 3.87 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.23 
(5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 4.22 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 28.99 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Chem_59_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2558 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จ านวน 69 คน พบว่า มีบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม 67 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 40 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63 ซึ่งเท่ากับ 4.08 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 69 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน 67 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 40 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า

อยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 18 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 97.10 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ท าให้มีตลาดแรงงานที่รองรับอัตราลดน้อยลง ประกอบกับการประกอบ
อาชีพส่วนตัวของบัณฑิตมากขึ้นและบัณฑิตบางคนอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานที่ท างาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าประจ าปีการศึกษา 2558 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ก าหนดแผนรับนิสิตปีละ 90 คน ซึ่งมีระบบการรับนิสิตที่

สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนในมคอ.2 (B.Sc.Chem_59_3.1_1) 

1. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี รับนิสิตจ านวน 90 
คน (แผนการรับของหลักสูตร) แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามระบบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบการรับตรง 63 คน (ร้อยละ 
70)  และระบบ admission 27 คน (ร้อยละ 30) นอกจากนั้นยังมีโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของ
คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยผู้เข้าศึกษา
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งหลักสูตรให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนใน
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3. มหาวิทยาลัยและสทศ. ด าเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดและด าเนินการจัดสอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์  

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่
ก าหนด หากจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบต่อไป 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น คุณสมบัติและเกณฑ์
การรับนิสิต จ านวนการเรียกสัมภาษณ์ และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถรับนิสิตได้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต จ านวน 90 คน เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่
มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต ในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการทบทวนปรับเกณฑ์ที่ใช้ใน
การตัดสินผล โดยก าหนดให้มีคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมข้ึน ซึ่งคะแนนขั้นที่ 1 ร้อยละ 50 (เกณฑ์การรับนิสิต) และ
คะแนนขั้นที่ 2 ร้อยละ 50 ( สอบสัมภาษณ์) แบ่งเป็นคะแนนการตอบค าถามวิชาการ ร้อยละ 15 คะแนนเจตคติและความเข้าใจ
ในสาขาวิชา ร้อยละ 15 บุคลิกภาพ ร้อยละ 10 และความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 10 (B.Sc.Chem_59_3.1_2) มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการ  
หลักสูตรสามารถรับนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้จ านวน 89 คน ซึ่งได้จากระบบรับตรงจ านวน 10 คน และสอบ
แอดมิชชันกลาง 79 คน (B.Sc.Chem_59_3.1_3)  จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทบทวนกระบวนการ
รับนิสิตพบว่าจากการปรับเกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 91.01 
เมื่อเทียบกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตปีการศึกษา 2558 มีร้อยละ 72.22 นอกจากนี้พบว่านิสิตที่เข้ามาขาดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการปรับเกณฑ์การรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 โดยเพ่ิมเติมคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
10% เพ่ือให้ได้นิสิตทีมี่ศักยภาพพร้อมที่จะเรียน (B.Sc.Chem_59_3.1_4)  และมีการปรับลดจ านวนรับนิสิตเหลือ 60 
คน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พบว่าระบบรับตรงมีผู้มารายงานตัว 14 คน จาก
การประเมินผลการรับนิสิตในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงมีมติให้ปรับเพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ใน
ระบบกลาง (Admission) เป็นจ านวน 60 คน เพ่ือให้ได้นิสิตเป็นไปตามแผนและปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการ
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สอบสัมภาษณ์แบ่งเป็นคะแนนการตอบค าถามวิชาการ ร้อยละ 60 เจตคติและความเข้าใจในสาขาวิชา ร้อยละ 20 บุคลิกภาพ 
ร้อยละ 10 และความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 10 โดยเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน
มากกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 พบว่ามีผู้มาสัมภาษณ์ 45 คน (B.Sc.Chem_59_3.1_5) และผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 45 
คน 

นอกจากระบบรับตรงและระบบกลาง (Admission) แล้วยังมีการรับนักเรียนจากโครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และโครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว ส าหรับปี
การศึกษา 2559 ได้เพ่ิมประเภทการรับตรงเป็น โครงการรับตรง โครงการผู้มีทักษะพิเศษ  โครงการความร่วมมือ
โรงเรียนสาธิต มศว  โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 7 และโครงการเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์  

จากการปรับเกณฑ์การรับนิสิตและการสอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่
รับเข้าจากระบบต่างๆ และผลการเรียน พบว่านิสิตที่มาจากระบบรับตรงจะมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระบบกลาง 
(Admission) ยกเว้นปี 2557 ซึ่งนิสิตในโครงการอื่นๆ เป็นนิสิตทุนเรียนดีจึงมีผลการเรียนสูง 
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ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตที่
รับเข้าทั้งหมด 

(คน) 
การปรับปรุงกระบวนการ 

2557 67 ระบบรับตรงจัดสอบโดย มศว-การสอบข้อเขียน โดยก าหนดให้มีการสอบ 3 
รายวิชาได้แก่  เคมี  (คะแนน T1 ≥ 55)  คณิตศาสตร์  (คะแนน T2 ≥ 50) 
ภาษาอังกฤษ (คะแนน T3 ≥ 50) โดยก าหนดให้ต้องมีผลคะแนน T-score ไม่น้อย
กว่า 55 คะแนน และต้องมีคะแนนสอบความรู้พ้ืนฐานด้านเคมีไม่น้อยกว่า 55 
คะแนน 
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ -รายงานสรุป
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ 
• สัมภาษณ์  

2558 90 • ยื่นคะแนน GAT, PAT1,2 และ 7 วิชาสามัญ ก าหนดคะแนนวิชาเคมี 30% 
• สัมภาษณ์ มีการถามค าถามทางด้านวิชาการเก่ียวกับเคมี 

2559 89 • ยื่นคะแนน GAT, PAT 1,2 และ 7 วิชาสามัญ ก าหนดคะแนนวิชาเคมี 30% 
• มีการปรับเกณฑ์คะแนนตัดสินผลเป็น คะแนนสอบ 50% และคะแนนสัมภาษณ์
50% แบ่งเป็นคะแนนการตอบค าถามวิชาการร้อยละ 15 คะแนนเจตคติและความ
เข้าใจในสาขาวิชาร้อยละ 15 บุคลิกภาพร้อยละ 10 และความสามารถในการสื่อสาร
ร้อยละ 10 

2560  • ยื่นคะแนน GAT, PAT 1,2 และ 7 วิชาสามัญ ก าหนดคะแนนวิชาเคมี 30%และ 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ10% 
• สัมภาษณ์ ปรับเกณฑ์คะแนนสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นคะแนนการตอบค าถาม
วิชาการ ร้อยละ 60 เจตคติและความเข้าใจในสาขาวิชา ร้อยละ 20 บุคลิกภาพ ร้อยละ 
10 และความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 10 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินผลผู้ที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนมากกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ในวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ครบทั้ง 9 ประการและมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ตามรูปแบบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ กิจกรรมท าบุญ 
บัณฑิตไทยไม่โกง พ่ีพบน้อง กิจกรรม พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว กิจกรรมนิสิตจิตอาสา กิจกรรมมศว ปลอดบุหรี่ 
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมด้วยกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก มูลนิธิ
ต่างๆ ในการเข้ามาให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตได้ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง เสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ มีจิตอาสา ให้เกิดความความภูมิใจ ส่งต่อชิ้นงานที่ได้จากการลงมือท ากิจกรรม เพ่ือน าไปช่วยเหลือ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปซึ่งเป็นการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ใน มศว องครักษ์  
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การจัดกิจกรรมระดับคณะได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผลการประเมินพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
เท่ากับ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Sc.Chem_59_3.1_6) และให้นิสิตทุกคนลงเรียนปรับพ้ืนฐาน ในโครงการปรับ
พ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Chem_59_3.1_7) เพ่ือให้นิสิตแรกเข้ามีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพียงพอ พร้อมที่
จะศึกษาขั้นต่อไป จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 
2558 เสนอให้มีการติดตามผลโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การสอบย่อยก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการ และเพ่ิมเติมกิจกรรมพ่ีสอนน้อง โดยให้นิสิตรุ่นพ่ีชั้นปีที่ 2 และ 3 มาสอนเสริมในรายวิชา
เคมีพ้ืนฐาน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเข้าใจใน
เนื้อหารายวิชาก่อนและหลังเข้าร่วมอบรมในรายวิชาต่างๆ โดยให้นิสิตประเมินตนเอง พบว่านิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน 

 

 
 
และมีข้อเสนอแนะของนิสิตในแต่ละรายวิชาของการเรียนในโครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ดังนี้ 

รายวิชา ข้อเสนอแนะ 
เคมี - อยากให้เพ่ิมเวลาเรียนเป็นวิชาละ 1 สัปดาห์  

- ให้มีการแสดงวิธีท าประกอบการบรรยาย 
ฟิสิกส์ - เนื้อหาค่อนข้างยาก ไม่เข้าใจในเนื้อหาส่วนใหญ่ 

- อยากให้เพิ่มวันในการเรียนมากข้ึน 
คณิตศาสตร์ -   อยากให้การสอนมีความสนุกมากกว่านี้ 

-   อุปกรณ์ควรดีกว่านี้   
- อยากให้สนุกมากกว่านี้   

- จอโปรเจกเตอร์ควรจัดกว่านี้มองไม่เห็น    
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นอกจากนี้ในรายวิชาเคมีได้มีการจัดท าแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 
คือมีโครงสร้างค าถามเหมือนกันแต่มีค าตอบต่างกันพบว่าผลคะแนนไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจเนื่องมาจาก
นิสิตใช้ความจ าในการท าข้อสอบมากกว่าใช้ความเข้าใจ และมีข้อเสนอแนะของนิสิตให้ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมพ่ีติวน้องก่อนสอบ การให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์หรือรุ่นพ่ี
เป็นรายบุคคล กิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมสอนเสริมเนื้อหาเคมีภาษาอังกฤษ 
(เข้าร่วมตามความสมัครใจ) การเรียนปรับพ้ืนฐานที่ใช้เวลามากข้ึนเฉพาะกลุ่มผู้เรียนเอกเคมี และในปี 2559 ได้มีการ
จัดกิจกรรมติวพ่ีสอนน้องก่อนสอบกลางภาค ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาพบว่านิสิตมีความพึงพอใจเท่ากับ 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Sc.Chem_59_3.1_8) และ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตได้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SWU SET ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้นิสิต
ทราบความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง โดยจะมีการสอบวัดผลเมื่อนิสิตศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เพ่ือดูพัฒนาการของนิสิต หลักสูตรได้มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

นอกจากนี้นิสิตใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพบนิสิตใหม่ของภาควิชาเคมี เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้มี
โอกาสรู้จัก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตร
แนะน าแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน และข้อก าหนด
ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต ซึ่งมีข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2558 ให้มีการ
แนะน าเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยมีการ
แนะน าเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตที่จบไปท างานแล้วและ
ศึกษาต่อมาเป็นวิทยากร พบว่าผลการประเมินโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเท่ากับ 
4.25 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Sc.Chem_59_3.1_9) 

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมพบว่าระยะเวลาในการ
อบรมในโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ค่อนข้างน้อย ควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการ
วางแผนส าหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยให้มีการปรับรายวิชาเคมีพ้ืนฐานของนิสิตเคมีแยก
ออกมาจากนิสิตกลุ่มอ่ืน และปรับเนื้อหา ล าดับการสอน เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรายวิชาเคมีสาขาต่างๆ 
ทักษะปฏิบัติ การ  ทักษะการใช้ เครื่ องมือ พ้ืนฐาน  ให้ เป็นไปตามสมรรถนะของหลักสู ตร ที่ ก าหนดไว้  
(B.Sc.Chem_59_3.1_10) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_3.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2559 วาระ 

การก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนิสิตใหม่ การตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

B.Sc.Chem_59_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5/2559 วาระ 
การก ากับติดตามการรับนิสิต  

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_1.pdf


หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 14 

B.Sc.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6/2559, ครั้งที่ 
1/2560-2/2560  วาระ การก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนิสิตใหม่ การตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560 

B.Sc.Chem_59_3.1_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5/2559 วาระ 
การก ากับติดตามการรับนิสิต ปีการศึกษา 2560 

B.Sc.Chem_59_3.1_6 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.1_7 สรุปโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.1_8 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
B.Sc.Chem_59_3.1_9 สรุปโครงการพบนิสิตใหม่ ภาควิชาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2559  
B.Sc.Chem_59_3.1_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560 วาระ

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูล
ด้านการเรียน ด้านครอบครัว และข้อมูลของนิสิตซึ่งสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา และข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตของภาควิชาเคมี ได้เก็บประวัตินิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือ มีการก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (B.Sc.Chem_59_3.2_1) โดยแยกตามกลุ่ม A/B/C 
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจ านวนนิสิตประมาณ 28-30 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่รับหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิตใหม่ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จัก
ภาควิชาเคมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการแนะน าแนวทางการศึกษา การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าแผนการเรียน และข้อก าหนดระเบียบต่าง ๆ 

2. หลักสูตรจัดระบบบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะดูแลนิสิตที่รับเข้า
ในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะนิสิตที่มีผลการเรียน
ต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า และปัญหาส่วนตัว การแจ้งประกาศเรื่องทุนการศึกษา
การแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันฯลฯ และมีช่องทางในการขอรับค าปรึกษาเมื่อนิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดย
นิสิตสามารถเข้าพบและขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้องพักของอาจารย์  หรือการติดต่อด้วยสื่อออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค, ไลน์กลุ่มเป็นต้น) 

3. หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จ
การศึกษาล่าช้าโดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียนรวมถึงการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนิสิต และน ามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเพื่อให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร  

4. หลักสูตรได้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาโดยมีการจัดท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ให้นิสิตทุกชั้นปีท าการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
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5. น าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากนิสิตมาหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ที่ประชุม
ภาควิชาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดูแลนิสิตให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยให้นิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะให้มี
การเพ่ิมช่องทางติดต่อทางโซเชียล ซึ่งจะท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการน าผล
การประเมินมาประชุม วางแผนการดูแลให้ค าปรึกษานิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิม
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางโซเชียล และได้มีการติดตามผล พบว่าปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนเท่ากับ 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 (B.Sc.Chem_59_3.2_2) และมีข้อเสนอแนะ
จากนิสิตว่าอาจารย์ให้ค าปรึกษาดีมาก แจ้งข่าวต่างๆตลอดในไลน์กลุ่ม แต่บางกลุ่มนิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ค่อนข้างยากเนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกันและมีเวลาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่การติดต่อทาง e–mail หรือ ทาง 
social ยากไปหน่อย แต่โดยรวมอาจารย์มีการติดตามนิสิตในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี หลักสูตรได้มีการน าผลการ
ประเมินเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงระบบการดูแลให้ค าปรึกษาโดยมีการวางแผนให้มี
การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยปัญหาภายในกลุ่มของผู้เรียน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของนิสิตเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ
อย่างทั่วถึงผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร (B.Sc.Chem_59_3.2_3) นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะให้ค าปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้ค าปรึกษาและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายให้ค าปรึกษา  
ตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผลการประเมินการฝึกงานภาคฤดู

ร้อน 
2557 4.17 3.45 
2558 4.39 4.48 
2559 4.16 3.60 

 

 

ปีการศึกษา การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 

การปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษา
ส าหรับการฝึกงาน 

2557 การประเมินระบบการให้ค าปรึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับการประสานงาน
และดูแลการฝึกงาน 

2558 การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยปัญหา
ภายในกลุ่มของผู้เรียน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

มีการนิเทศก์นิสิตฝึกงานที่สถานประกอบการ 

2559 - เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านสื่อ Social 
media กับนิสิตมากข้ึน 
- SWU Smile (ศูนย์สุขภาพจิต) 

ปรับรูปแบบการรายงานผลการฝึกงานโดยให้
นิสิตเขียนบันทึกการฝึกงานประจ าสัปดาห์ 
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หลักสูตรได้จัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตในการฝึกงานภาคฤดูร้อนซึ่งการประเมินผลการฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะให้นิสิตเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอและพัฒนาความรู้ ศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง (B.Sc.Chem_59_3.2_4) ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านวิชาชีพ (B.Sc.Chem_59_3.2_5) เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวฝึกงาน ท าให้นิสิตได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนก่อนการฝึกงานและ
ระหว่างการฝึกงาน นอกจากนี้ได้มีการจัดสัมมนาหลังการฝึกงานโดยให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้น าเสนองานในรูปแบบ
บรรยายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้แนวทางการเลือกสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตรุ่นน้องในการเตรียมความพร้อม 
นอกจากนี้ในระหว่างการฝึกงานมีการตรวจเยี่ยมนิสิตที่ไปฝึกงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาพิจารณาปรับระบบและรูปแบบในปีถัดไป ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ประเมินระบบและปรับรูปแบบการรายงานผลการฝึกงานโดยให้นิสิตเขียนบันทึกการฝึกงานประจ าสัปดาห์ พบว่ามีผล
การประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 (B.Sc.Chem_59_3.2_6) นอกจากนี้จากการส่งนิสิตไปฝึกงานที่
บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จ ากัด สถานที่ฝึกงานได้เล็งเห็นศักยภาพของนิสิตจึงส่งผลให้ทางบริษัทได้ให้
ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน โดยนิสิตจะต้องเข้าท างานในห้องปฏิบัติการของบริษัท
สัปดาห์ละ 1 วัน ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจ านวน 4 ทุน ได้แก่ 
นางสาวเกศนันท์ อุดม นางสาวชุติมา เทศทิม นางสาวณัทฐิณี ศรีสุราช นางสาววรรณวิมล แต้งัก 
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดหลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณและก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนา
นิสิตไว้ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์  และแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(B.Sc.Chem_59_3.2_7) โดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการซึ่งมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือแนะแนวการจัดกิจกรรม
แก่นิสิตตลอดจนควบคุมให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการ  PDCA ในการจัดกิจกรรมมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แล้วเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือน าผลการประเมินทั้งหมดไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต่อไป (B.Sc.Chem_59_3.2_8) 

หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คือ 1. รอบรู้ ใฝ่รู้ ในสาขาวิชาเคมี และวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของ
หลักสูตรที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเคมีที่มีคุณภาพและคุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนาประเทศ” ดังนั้น
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นทักษะ 
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับนิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการระบุ
อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
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 กลุ่มทักษะวิชาหลัก (Core subject) เน้นการเรียนรู้แบบการบรรยายการฝึกปฏิบัติการและการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ในรายวิชาสัมมนา มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากหัวข้อสัมมนาที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล ให้ค้นคว้าประมวลความรู้และอภิปราย ก าหนดให้นิสิต
น าเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยใช้สื่อ power point เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารและมีการซักถามของอาจารย์และ
เพ่ือนนิสิตในชั้นเรียนร่วมกัน โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ภาควิชาเคมีมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้และได้ท างานเป็นทีมเพ่ือฝึกทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใน
รายวิชาโครงงานเคมี 1 และ 2 (คม 464 และคม 465) ที่เน้นให้นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการวิจัย
จากโจทย์ปัญหาทางเคมี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอยให้ค าแนะน าและก ากับดูแล นอกจากนี้ในปีการศึกษา 
2559 ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ส าหรับนิสิต วท.บ. สาขาวิชาเคมี ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่1 เรื่องการพัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือวิชาชีพ (B.Sc.Chem_59_3.2_9) ในวันที่ 10 เมษายน 
2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบจ าลองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นิสิตทุกกลุ่มวิจัยได้น าเสนอในรูปแบบ oral presentation โดยแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา และมีคณะกรรมการซึ่งเป็น
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นท าการประเมินและคัดเลือกผลงานดีเด่นเพ่ือส่งเข้าน าเสนอแบบ oral presentation 
ในโครงการ Sci Fair ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 (B.Sc.Chem_59_3.2_10) นิสิตหลักสูตร 
วท.บ. สาขาวิชาเคมี ทุกกลุ่มวิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์  ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอผลงานให้เสมือนงานประชุมทางวิชาการมากข้ึน โดยการเพ่ิมเวลาในการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงมีนิสิต วท.บ. สาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพ่ือรับทุน ประเภทนิสิตดีเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสารจากการ
น าเสนองานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นายรณกร ลีชัยสิทธิ์ ในหัวข้อเรื่อง “Synthesis of Amino-1,4-naphthoquinone 
Derivatives by Nucleophilic Substitution Reaction” และนิสิตซึ่งได้รับคัดเลือกจากภาควิชา จ านวน 3 กลุ่ม ได้
มีโอกาสน าเสนอแบบ oral presentation ในโครงการ Sci Fair มีนิสิต วท.บ. สาขาวิชาเคมีได้รับคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
ประเภทนิสิตดีเลิศทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวชฏาพร เสนาบุตร และ
นางสาวนันทพร กตะศิลา  ในหัวข้อเรื่อง “Colorimetric assay for paraquat on-silica bead detection using 
negatively charged silver nanoparticles” นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ส่งเสริมนิสิตได้มีโอกาสน าผลงานวิจัยเข้า
ร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยท าการส่งนิสิตจ านวน 2 กลุ่ม เพ่ือเข้ารับการแข่งขันซึ่ง มี
นิสิตวท.บ. สาขาวิชาเคมีไดร้ับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน (B.Sc.Chem_59_3.2_5) โดยทาง
หลักสูตรได้มีการเชิญวิทยากรจากสถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ความ
คาดหวังของสถานประกอบการ และข้อเสนอแนะแก่นิสิตชั้นปีที่ 3 นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีชั้นปีที่ 4 ถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานให้น้องๆฟัง โดยมีการถาม-ตอบระหว่างนิสิตกับวิทยากรและนิสิตรุ่นพ่ี เพ่ือให้นิสิต
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในการฝึกงาน 

กิจกรรมที่ 3 โครงการก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว์ (B.Sc.Chem_59_3.2_11) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้มีโอกาสเข้าฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเคมี ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนิ
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นทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์และชีวเคมี โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลให้
ค าแนะน าและฝึกทักษะปฏิบัติการ โดยก าหนดระยะเวลาในการเข้าฝึกปฏิบัติการของนิสิต ไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ในช่วง
ปิดเทอมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือน กรกฏาคม ซึ่งโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้ งสิ้น 34 คน 
และอาจารย์จ านวน 13 คน จากผลด าเนินงานในปีที่ผ่านมานิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 4.07 คะแนน และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะทางเคมีมากขึ้นจาก 2.52 คะแนน 
เป็น 3.70 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี หลักสูตรจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นไป
ตามสมรรถนะของหลักสูตร 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill) หลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม power point การท าแบบฝึกหัดออนไลน์ผ่าน Google form และยังมี
รายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบ e-learning โดยใช้ระบบ ATutor ในการเรียนรู้ เช่น คม 100 คม 101 คม 190 
คม 222 คม 241 คม 281 คม 296 คม 325 คม 336 คม 460 คม 461 คม 473 และ คม 494 เป็นต้น มีการสอนการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้
บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) นิสิตสามารถเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) ยูธูบ (You tube) เฟสบุ๊ค (facebook) เป็นต้น มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ได้แก่ รายวิชาเคมี
ยา (คม 475) และรายวิชาสถิติส าหรับนักเคมี (คม 251) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล
และการเลือกใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ในวิชาสัมมนา (คม 461) และวิชาโครงงานเคมี 1 และ 2 (คม 464 และ คม 
465) โดยนิสิตได้รับการอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล Sciencedirect,  ACS publication และ SciFinder ซึ่งมีการเน้น
ย้ าจริยธรรมการอ้างอิงข้อมูลตามหลักวิชาการ  

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที่1 เรื่องการพัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือวิชาชีพ ซึ่ง

นิสิตได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ poster presentation และ oral presentation 
(B.Sc.Chem_59_3.2_9) 

- โครงการ SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (B.Sc.Chem_59_3.2_12) นิสิตในหลักสูตร ได้ร่วมกันตั้งบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านเคมี โดยในงานได้มีการจัดแสดงแลปปฏิบัติการทางด้านเคมี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ กล้าคิด กล้าท าและกล้าแสดงออก เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (Career and Life Skills) หลักสูตรมีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์

ด้านวิชาชีพให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารงานองค์กร ตลอดจนการปรับตัวและมี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท าเม่ือส าเร็จการศึกษา  โดยให้นิสิตได้รับการฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงาน และนิเทศนิสิตฝึกงาน เพ่ือติดตามการฝึกงาน 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิจัย การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิต 
ณ ต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  นิสิตได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิจัยที่ The University of Missouri-
St.Louis (UMSL) จ านวน 3 คน และมีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ได้แก่ 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที่  2 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเคมีส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมีการแนะน าเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์การฝึกงานจากผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 4 และผู้แทนบุคคลภายนอกจากผลการนิเทศก์นิสิต 
และเยี่ยมชมโรงงานในการฝึกงานภาคฤดูร้อน พบว่านิสิตได้มีโอกาสใช้เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ได้ประยุกต์ใช้หลักการ
เคมีในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในส่วนของหน่วยวิจัยและพัฒนา และหน่วยวิเคราะห์คุณภาพ ได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูล 
การค้นคว้าวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานการวิเคราะห์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือบริษัท 
และมีหน่วยงานของเอกชนได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงว่านิสิตควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อก ากับ
มาตรฐาน ISO หรือวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมก่อนการเข้าฝึกงานซึ่งทางภาควิชาได้จัดให้มีการเรียน
การสอนในวิชาเคมีอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4  

- โครงการความปลอดภัยในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ในด้าน Health literacy ในการท างานอย่างปลอดภัยเมื่อใช้สารเคมีและค านึงถึงการใช้สารเคมี 
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นอย่างมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี และหลักสูตรให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือเครือข่าย
กับองค์กร/หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับนิสิตในหลักสูตร โดยกิจกรรมที่ 1 ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก คุณธีรพัฒน์ ลิมป์วนาสกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท แอนตี้ไฟร์อินดัสตรี จ ากัด เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการฝึก
ดับเพลิง หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น” นิสิตได้รับการฝึกดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการดับเพลิง 
การเอาตัวรอดเม่ือเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง เป็นต้น  และมีการแจกวุฒิบัตรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมอบรม มีการประเมิน
โครงการฯ พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .39 จากคะแนนเต็ม  5 .00 
(B.Sc.Chem_59_3.2_13)  กิจกรรมที่ 2 ได้รับความร่วมมือจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มศว ในการให้ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลคนเป็นลม ช็อค ชัก ได้รับอุบัติเหตุ เกิดบาดแผล และได้รับสารเคมีอันตราย และการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากการนวด
หัวใจพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 และน าเสนอที่ประชุม
ภาคพิจารณาให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างมากเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- โครงการก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว์ ที่ส่งเสริมให้นิสิต วท.บ. ชั้นปีที่ 2 ท าวิจัยระหว่างปิดภาคเรียน 
เพ่ือเสริมทักษะการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการเคมี  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตเชิงวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม มีจิตสานึกต่อส่วนรวม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 
 โครงการย่อยที่ 1 เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 กันยายน 
2559 

 โครงการย่อยที่ 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 โครงการย่อยที่ 4 แนะน าการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 โครงการย่อยที่ 5 เตรียมความสามารถและทักษะในการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 

มีนาคม 2560 
 นอกจากนี้นายวิศิษฏ์ ยังวัน นิสิต วท.บ. สาขาวิชาเคมี ได้เป็นประธานโครงการนิสิตวิทยาศาสตร์ จิต
อาสาร่วมใจรับใช้สังคม เพ่ือน านิสิตเข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคม สนองจุดหมาย
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ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับใช้สังคม และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้ เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Chem_59_3.2_14) พบว่านิสิตได้พัฒนาศักยภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 มีการปรับรูปแบบกิจกรรมและเพ่ิมเติม
กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ ดังนี้ 

กิจกรรมที่1 เรื่องการพัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือวิชาชีพ ในวันที่ 10เมษายน 2560 มีการบรรยายโดย
วิทยากร รศ.ดร. วีณา เสียงเพราะ เพ่ิมเติม เรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต
ชั้นปีที 4 ได้ฝึกการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบจ าลองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเคมีส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยมี
การแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมโดยวิทยากรภายนอก และได้มีการจัดสัมมนาหลังการฝึกงานโดยให้นิสิตมาเล่า
ประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนและนิสิตรุ่นน้อง เพ่ือเป็นแนวทางการเลือกสถานที่และการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกงาน  

กิจกรรมที่ 3 โครงการก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว์ให้แก่นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ในระหว่างปิดภาคเรียน เพ่ือ
เสริมทักษะการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการเคมีและเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกงานและการท าโครงงานเคมี  

จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นควรให้ด าเนินการต่อไปในปีการศึกษา 2560 โดยเสนอให้มี
การปรับรูปแบบกิจกรรม/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนดและเน้นการส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรกลงในแต่ละรายวิชา 
 
การสนับสนุนนิสิตด้านทุนการศึกษา  
  - ทุนการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน กยศ. เป็น
ประจ าทุกปี โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นิสิตในหลักสูตรและเก็บข้อมูลนิสิตที่มีฐานะ
ยากจน โดยปีการศึกษา 2559 มีนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ทั้งสิ้น 55 คน ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ท าให้หลักสูตร
ทราบข้อมูลของนิสิตที่ความขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาเคมีได้มีการมอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 10 ทุน ทุนละ 10 ,000 บาท และทุนอุดหนุนให้แก่นิสิต เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
สนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด และมอบเกียรติบัตรยกย่องให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่ น
เพ่ือเป็นก าลังใจให้นิสิตในหลักสูตรและเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้อง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ได้มีทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจ าปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายใน
การบ่มเพาะและสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และมีความพร้อมในการออกไปท างานหรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนิสิตจากหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเคมี นางสาวกานติมา แก้วเจือ นิสิตชั้นปี 3 ได้รับการคัดเลือกรับ
ทุนจ านวน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 
 
  - ทุนการศึกษาและรางวัล ภายนอกมหาวิทยาลัย  
   ทุน ดร.สะออนปทุมเทวาภิบาล ได้แก่ น.ส. นิราวรรณ รุ่งหัวไผ่ นายนครินทร์ มุทราอิศ น.ส.จิตรลดา 
เป็ดทอง 
   ทุน ดร.แถบ ธีละนิธิได้แก่ นางสาวชิดชนก วรรณศิริ  นางสาวชลนิกานต์ สุธรรมานุคุณ 

ปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่  
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โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู ้

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ทักษะด้าน
การเรยีนรู้
และ
นวัตกรรม 

 

ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ทักษะ
อาชีพและ
ทักษะชีวิต 

1. โครงการความปลอดภัยในการท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการแกไ้ขปัญหา
เมื่อเกิดอุบัตเิหต ุ

        

2. โครงการพิธีไหว้ครภูาควิชาเคม ี         
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านวิชาชีพ 

3.1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารดา้น
วิชาชีพ 
3.2 เตรียมความพร้อมการเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพเคมีส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 3 
3.3 ก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว ์

        

4. โครงการพบนสิิตใหม ่         

5. โครงการเตรยีมความพร้อมจากนสิิตสู่
บัณฑิตเคม ี

        

6. โครงการน าเสนอผลงานของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

        

7. โครงการ SWU OPEN HOUSE คณะ
วิทยาศาสตร์ 

        

8. โครงการนสิิตวิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับ
ใช้สังคม 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_3.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
B.Sc.Chem_59_3.2_2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 

2559 
B.Sc.Chem_59_3.2_3 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ครั้งที่ 1/2560 วาระเรื่อง การปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
B.Sc.Chem_59_3.2_4 รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Chem_59_3.2_5 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 1 
B.Sc.Chem_59_3.2_6 รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.2_7 แผนโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
B.Sc.Chem_59_3.2_8 สรุปโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.2_9 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 2  
B.Sc.Chem_59_3.2_10 สรุปโครงการ Sci Fair 
B.Sc.Chem_59_3.2_11 สรุปโครงการก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว์ 
B.Sc.Chem_59_3.2_12 สรุปโครงการ SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Chem_59_3.2_13 สรุปโครงการความปลอดภัยในการท างานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
B.Sc.Chem_59_3.2_14 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่องการประเมิน

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (2) 

(B.Sc.Chem_59_3.3_2) 
ร้อยละการ

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่มีอยู่ส้ินปี 59 
(3) 

(B.Sc.Chem_59_3.3_1) 

จ านวน
ที่

ลาออก
สิ้นปี 59 

(4) 

ร้อยละ
การคงอยู่ 

57 58 59 

54 84 64   76.19    

55 84  69  82.14    

56 77   44 57.14    

57 67     57 10 85.07 

58 90     65 24 72.22 

59 89     81 8 91.01 

อัตราการคงอยู่ = [(1) – (4)]/(1) *100  อัตราการส าเร็จการศึกษา = (2)/(1) *100 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการคงอยู่ของนิสิตย้อนหลัง พบว่าเมื่อนิสิตเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นจะเห็นว่านิสิต
มีแนวโน้มที่จะลาออกนอ้ยลง ซึ่งนิสิตส่วนมากมักจะลาออกในชั้นปี1เนื่องจากนิสิตกลุ่มหนึ่งสอบเข้ามาในมหาวิทยาลัย
ด้วยระบบAdmissionนิสิตจึงหวังเพียงให้มีที่เรียนในมหาวิทยาลัยก่อน และจะรอสอบใหม่ในปีต่อไป 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
นิสิตส่วนมากท่ีคงอยู่จนถึงชั้นปีที่ 4 มีแนวโน้มที่จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดในหลักสูตรอย่างไร

ก็ตามมีนิสิตบางคนที่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาเพราะขอถอนวิชาหรือสอบตกวิชาพ้ืนฐานของคณะ 
เป็นต้น เนื่องจากนิสิตมีปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางบ้าน ทางด้านการเงิน ต้องท างานพิเศษท าให้ผลการเรียนไม่ดี 

 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ปีการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

(B.Sc.Chem_59_3.3_3) 
2557 4.08 

2558 3.83 

2559 4.05 
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 ภาควิชามีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต ดังนี้ 
 1. ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตได้แก่   
  - ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ หัวหน้าภาควิชา 
  - กล่องรับข้อความร้องเรียนของภาควิชาเคมี อยู่ที่หน้าห้องส านักงานภาควิชาเคมี ชั้น 2 ตึก 15 และชั้น 
6 ตึก 19 
  - แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร (e-survey) (B.Sc.Chem_59_3.3_4) 
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต (e-survey) 
 2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนประธานหลักสูตร จะน าเรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข  
     -  หากทีป่ระชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ทาง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน 
 -  กรณีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องระดับภาควิชาและคณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการมอบหมายให้
ประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนดังกล่าว ด าเนินการโดยน าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะ
ต่อไป 
  3. มีการติดตามข้อร้องเรียนเพ่ือรับฟังความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ให้นิสิตประเมินแบบรับข้อร้องเรียนของ
นิสิตที่มีต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านระบบ e-survey โดยมีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก และได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Chem_59_3.3_5) ในการ
พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนและด าเนินการดังนี้ 
 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

ท าไมต้องเรียนแคลคูลัส2ตัวในเมื่อสิ่งที่
น าไปใช้ส่วนใหญ่อยู่ในแคลคูลัส1 

เนื่องจากเป็นข้อก าหนดใน มคอ1 ที่จ าเป็นต้องเรียนและจ าเป็นส าหรับการ
เรียนในรายวิชาทางเคมีข้ันสูง เช่น วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อจ านวน
นิสิต และบางอย่างช ารุด 

หลักสูตรได้มีการจัดท าค าขอตั้งงบส าหรับจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมืออย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

ห้องเรียนตึก15 ชั้น7เก่ามากอินเตอร์
เน๊ตไวไฟ เข้าไม่ถึง 

ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน 15-721 15-722 15-724 และ 
15-926 นอกจากนี้หลักสูตรได้ด าเนินการประสานงานกับคณะในการติดตั้ง
สัญญาณ wifi เพ่ิมเติม 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.3_2 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
B.Sc.Chem_59_3.3_3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_3.3_4 สรุปผลการประเมินข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_3.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระ เรื่องการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิต 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.3_6.pdf
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
หัวหน้าภาควิชาและทีมผู้บริหารก ากับ ดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถของแต่ละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารย์ภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประกอบการ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา  มีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ 
ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและข้ันตอน ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก าลังและส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตาม
ระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขาที่
ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ 
เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรง

สาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืน ๆ ตาม

ภารกิจของทางสาขา  นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกัน
ระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย 
งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืน ๆ  โดยกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี มีระบบและกลไกในการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประชุมพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเสนอฝ่ายวิชาการคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือน าเสนอฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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ปีการศึกษา 2559 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2559 (B.Sc.Chem_59_4.1_1) โดยมีอาจารย์พรทิพย์ บุญศรี และ อาจารย์ศิริขวัญ พลประทีป มาแทน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ชัยนะกุล ซึ่งเกษียณอายุราชการ และ อาจารย์นิรันดร์พงษ์พันธ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ซ่ึงหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ
และประสบการณ์ที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ ในการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 7/2558 
(B.Sc.Chem_59_4.1_2) และจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้พบว่าระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีประสิทธิภาพโดยพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจในระดับดีถึงดีมากไม่มีความเสี่ยงในการลาออกหรือย้ายงาน 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรการวางแผนทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรกรณีเกษียณหรือโยกย้าย เพ่ือให้มี
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจนและก ากับให้มีการด าเนินการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มีการสร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลหรือได้ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การพัฒนางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการแต่งตั้ง อาจารย์พรทิพย์ บุญศรี และ อาจารย์ศิริขวัญ พลประทีป เข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้
อาจารย์ศิริขวัญ พลประทีป ดูแลเกี่ยวกับนิสิตและการพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย์พรทิพย์ บุญศรี ดูแลเกี่ยวกับด้าน
การเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 
2558 มีการเสนอให้มีการวางแผนหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และ ได้มีการ
ด าเนินการและติดตามผลในปี 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ โดยได้มีการให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทั้ง 2 คนได้เข้ามาเรียนรู้งานและเข้าร่วมประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 พบว่ามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรและคุณภาพการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา 2559 เพ่ิมขึ้นเป็น 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 (B.Sc.Chem_59_4.1_3) จากการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือประเมินระบบและกลไกพบว่าระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสิทธิภาพและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร ท าให้มีความเข้าใจหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ได้มีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาอาจารย์โดยการให้ไปอบรมสหกิจศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 คน เพ่ือ
รองรับหลักสูตรที่ปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษา (B.Sc.Chem_59_4.1_4) 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 28 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมี มีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ  และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขออนุมัติผ่าน
ภาควิชาและคณะ เพ่ือไปอบรมสัมมนาตามความต้องการของตนเองได้  มีการติดตามและรายงานผลการพัฒนาตนเอง
และการน าไปใช้ประโยชน์ผ่านภาควิชาต่อไป  

 ปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เรื่องการสอนเคมีแบบ Active learning (B.Sc.Chem_59_4.1_5) เพ่ือให้น าไปใช้ในการปรับกลยุทธ์การสอน และมี
การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE และ เกณฑ์ AUN-QA (B.Sc.Chem_59_4.1_6)  เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการระดมสมองเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาตามหลักการ 
OBE และ เกณฑ์ AUN-QA 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตร ตามบริบท มศว วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 - โครงการการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”วันศุกร์ที่ 25 
พฤศจิกายน 2559  
 - โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรเรื่องการพิจารณาการตัดเกรดและวิธี การตัด
เกรด 
 จากการประเมินระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้มี
การเสนอให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและเร่งผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

1. ผศ.ดร.มณีกานต์ 
น้ าสอาด 

การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของ
เชื้อราเอนโดไฟต์จากฝาดดอกขาว 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
จากพืช Garcinia และเชื้อราเอ็นโดไฟต์ 

ทุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2561 
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 

2. ดร.ประเสริฐ 
พัฒนาประทีป 

โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
จากพืช Garcinia และเชื้อราเอ็นโดไฟต์ 

ทุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2561 
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 

การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์ ทุนวิจัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
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3. ดร.พรทิพย์  
บุญศรี 

เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์
ลดคอเลสเตอรอล 

นทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 (ผู้ร่วม
โครงการวิจัย) 

การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์
เบอร์เบอรีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-
CoA Reductase 

ทุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2561 
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 

4. ดร.ศิริขวัญ  
พลประทีป 

การตรวจสอบอย่างรวดเร็วในการระบุข้าว
หอมและข้าวไม่หอมด้วยยีน BADH2 โดย
เทคนิค Loop-Mediated isothermal 
amplification 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ส่วนเพ่ิมเติม 
สกอ.) ปีงบประมาณ 2559 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวยับยั้งเซรีนโปรตีเนส
ชนิดคาซาล SPIPm2 และโปรตีน
เป้าหมายในการตอบสนองต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันกุ้ง 

ทุนวิจัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์
ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของไลโปโซมท่ี
บรรจุสารสกัดเห็ดถ่ังเช่าสีทอง 

ทุนวิจัยเงินรายได้  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 (ผู้ร่วม
โครงการวิจัย) 

การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทูแม็
กโคลโกบูลินจากไวรัสตัวแดงดวงขาวและ
หน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันกุ้ง 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว ปี 2558-
2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับการควบคุมโรค ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ปี 2558-2560 (ผู้
ร่วมโครงการวิจัย) 

5. อ.อนัญญา  
ไตรบ ารุงสุข 

การบ าบัดโลหะหนักในน้ าเสียโดยเชื้อรา
จากคลองแสนแสบ 

ทุนงบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 (ผู้ร่วม
โครงการวิจัย) 
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 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนไปฝึกอบรมวิจัยได้แก่ อ.พรทิพย์ บุญศรี ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในการไปฝึกอบรมวิจัย ที่สถาบันวิจัย Institute of 
Molecular Science เมือง Okazaki ประเทศญี่ปุ่น และ อ.ศิริขวัญ พลประทีป ได้รับทุน Elasmus mundus จาก
สหภาพยุโรป ในการฝึกอบรมวิจัยเป็นเวลา 1 เดือน ที่ Uppsala University เมือง Uppsala ประเทศสวีเดน 
และอ.ศิริขวัญ พลประทีป ยังได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการ
ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 และได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ "รางวัล
ผลงานวิจัยดีมาก ประเภทโปสเตอร์" จากผลงานวิจัย เรื่อง การระบุความแตกต่างระหว่างข้าวหอมและไม่หอมด้วย
ยีน Badh2 ใน “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)” จัดโดย 
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 และ
หลักสูตรได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ อ.ศิริขวัญ พลประทีป และประสานงานไปยังคณะเพ่ือจัดท าประชาสัมพันธ์ยกย่อง
ชมเชยผ่านเวปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
1 ผศ.มณีกานต์  น้ าสอาด โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้น

เรียน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เรื่องการสอนเคมีแบบ Active learning วันที่ 12  มิถุนายน 2560 ณ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Cage-Rearrangement of Polyhedral 
Oligomeric Silsesquioxanes from Base-catalyzed reactions โดย 
รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร 
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง DNA Biosensor: the rapid diagnosis test kit 
โดย รศ. ดร.โกสุม ชัยศิร ิ 

2 อ.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เรื่องการสอนเคมีแบบ Active learning วันที่ 12  มิถุนายน 2560 ณ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3 อ.อนัญญา  ไตรบ ารุงสุข โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เรื่องการสอนเคมีแบบ Active learning วันที่ 12  มิถุนายน 2560 ณ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

4 อ.ศิริขวัญ พลประทีป ฝึกอบรมวิจัย ณ ภาควิชา Comparative Physiology มหาวิทยาลัย 
Uppsala เมือง Uppsala ประเทศสวีเดน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 
วันที่ 10 มกราคม 2560 
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น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในงานประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.
อัญชลี ทัศนาขจร ณ โรงแรมแมนดาริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนซ์ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

5 อ.พรทิพย์ บุญศรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง DNA Biosensor: the rapid diagnosis test kit 
โดย รศ. ดร.โกสุม ชัยศิร ิ 

  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
เรื่อง การสอนเคมีแบบ Active learning วันที่ 12  มิถุนายน 2560 ณ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

  งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Pure &Applied Chemistry 
Conference (PACCON 2017), Bangkok Thailand, 2017 

  ฝึกอบรมวิจัย ที่สถาบันวิจัย Institute of Molecular Science เมือง 
Okazaki ประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 32 

- กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.มณีกานต์  น้ าสอาด อบรมพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน 
(AUN-QA) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการน าเกณฑ์ EdPEXมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร 
การเลือกใช้เกณฑ์ AUN QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN QA 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
อบรม TQA Criteria 
อบรม  TQA Internal Organization Assessment 
ผู้ช่วยวิทยากรอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร มศว 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education (OBE) และ AUN-QA Criteria 

2 อ.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป อบรมพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน 
(AUN-QA) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการน าเกณฑ์ EdPEXมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร 
การเลือกใช้เกณฑ์ AUN QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN QA 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
อบรม  TQA Criteria 
อบรม  TQA Internal Organization Assessment 
ผู้ช่วยวิทยากรอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร มศว 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education (OBE) และ AUN-QA Criteria 

3 อ.ศิริขวัญ พลประทีป การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education (OBE) และ AUN-QA Criteria 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพจิต 
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4 อ.พรทิพย์ บุญศรี การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education (OBE) และ AUN-QA Criteria 

 

 จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน …2….. คน 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_4.1_1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/2560 วาระ เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. 

สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_4.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 7/2558 
B.Sc.Chem_59_4.1_3 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_4.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
B.Sc.Chem_59_4.1_5 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร  
B.Sc.Chem_59_4.1_6 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE และ

เกณฑ์AUN-QA  
 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1.67 คะแนน 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_4.1_2.pdf
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.8 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

16 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน 
 

 

ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.มณีกานต์  น้ าสอาด Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn A. 
Synthesis and Cytotoxicity and Antimalarial activity of 
Trichothecene Derivatives. SWU Sci J 2016; 32; 17-28. 

0.8 

2 อ.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป Namsa-aid M, Pattanaprateeb P, Suksamrarn A. 
Synthesis and Cytotoxicity and Antimalarial activity 
of Trichothecene Derivatives. SWU Sci J 2016; 32; 17-
28. 

0.8 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.8 
คิดเป็นร้อยละ 16 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 

4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.52 4.63 4.73 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ภาควิชาเคมีได้ท าการเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งในปัจจุบันใช้หลักสูตร
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ใช้ในปีการศึกษา 2555 
(B.Sc.Chem_59_5.1_1) หลักสูตรตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(มคอ.1) พ.ศ. 2553 มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาชาติ  ความต้องการของสังคม ดังนั้นจึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็น
เลิศทางเคมี และเคมีประยุกต์ ด้วยการบูรณาการความรู้ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์อันพึงประสงค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการแก่สังคมและสามารถน าคว ามรู้ไปประกอบ
อาชีพที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553 มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติเพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ 
และโครงร่างของหลักสูตร  

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอ
นินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 
และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและ
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณา learning outcome ก าหนดรายวิชา สาระรายวิชา
ในหลักสูตรและแผนการเรียน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้  
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกัน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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6. เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตร  
7.น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 
8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
10.ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
หลักสูตรมีการก าหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการที่เรียนควบคู่กับวิชาบรรยายเพ่ือช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ มีการออกแบบรายวิชาที่มีเนื้อหาลึกมากขึ้น เพ่ือเรียนต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาที่ก าหนดแต่ละ
รายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนและจัดแผนการเรียนให้เรียนต่อเนื่องกันเพ่ือให้เนื้อหามีการเชื่อมโยงกัน หลักสูตรได้เพ่ิม
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา คือ วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  และ วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 เพื่อ
เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนเนื้อหาทางด้านเคมี จากวารสารวิชาการทางเคมี และเพ่ิม
วิชา คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี ซึ่งเป็นเนื้อหาทางสถิติที่นักเคมีจ าเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ในแต่ละสาขายังมีรายวิชาที่
เป็นหัวข้อพิเศษ เพ่ือใช้สอนในหัวข้อที่ทันสมัย เช่น คม 453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์  คม 447หัวข้อพิเศษทาง
ชีวเคมี ในชั้นปีที่ 4 ได้จัดรายวิชาสัมมนา  โครงงานเคมี และฝึกงาน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การท างานและการ
น าความรู้ทางเคมีไปใช้ 

 จากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ระบุไว้ ในมคอ .2 ของหลักสูตรฯนั้น ได้มีการก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) การประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา เช่น 
การจัดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาคทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นฝ่ายวิชาการ ภาควิชาท าการรวบรวม
ผลการเรียนเพ่ือท าการสรุปผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาน าเสนอในการประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น และน าผลการประชุมไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป มี
การสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ มีการศึกษาค้นคว้าลักษณะของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของการก าหนดหลักสูตร รายวิชาที่ทันสมัย และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันมาประกอบการจัดท าหลักสูตร เพ่ือก าหนดสมรรถนะของบัณฑิต มีการก าหนดผลการเรียนรู้ (learning 
outcome) ของหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย พบว่าควรมีการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตทางด้านวิชาชีพ จึงได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรในการ
จัดท าสหกิจศึกษา (B.Sc.Chem_59_5.1_2) และหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2560 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ควรปรับแผนการเรียนของหลักสูตร โดย
เรียนฟิสิกส์ในช้ันปีที่ 1 และให้เรียนเคมีอนิ
นทรีย์หลังจากที่เรียน เคมีวิเคราะห์และเคมี
เชิงฟิสิกส์   

ได้มีปรับแผนการเรียนโดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 
เรียนฟิสิกส์ และย้ายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในปีที่ 
2 ส าหรับวิชาเคมีอนินทรีย์ได้จัดให้เรียนใน
ช้ันปีที่ 3 หลังจากเรียน เคมีฟิสิกส์และเคมี
วิเคราะห์ 

 

ควรมีวิชาการสืบค้นข้อมูลทางเคมีด้วย หลักสตูรได้มีการเพิ่มวิชา คม 371 
กระบวนการวิจยัพื้นฐาน ซึ่งมีการสอนการ
สืบค้นข้อมูลงานวิจยัทางเคม ี

 

ควรมีการบูรณาการระหว่างสาขาในเคมี โดย
ใช้ผู้สอนร่วมกัน เช่น วิชาเคมีชีวอนินทรีย์ 
โดยใช้ผู้สอนร่วมระหว่างชีวเคมีกับเคมีอนินท
รีย์ วิชาออกแบบทางคอมพิวเตอร์ อาจจะใช้
ผู้สอนร่วมระหว่างเคมีฟิสิกส์และชีวเคมี 

มีการเปิดรายวิชาใหม่ ได้แก่ คม 483 หัวข้อ
พิเศษทางเคมี ซึ่งเป็นการน าเนื้อหาเคมีที่น า
สมัยในแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการสอน
ร่วมกัน 

คม 457 เคมีประยุกต์ด้ านสุขภาพ เป็น
รายวิชาที่มีการบูรณาเนื้อหาระหว่างชีวเคมี
และเคมีวิเคราะห์ 

คม 442  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมี
และการจ าลองโปรตีน เป็นการบูรณาการ
เนื้อหาระหว่างชีวเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ 

หลั กสู ต รมี ก ารจั ดบู รณาการ
เนื้อหา ในรายวิชา คม 475 เคมี
เภสัช เป็นการบูรณาการเนื้อหา
ระหว่างเคมี เชิงฟิสิกส์และเคมี
อินทรีย์ 

 

ให้ทบทวนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ซึ่ง
ตอนนี้มี 2 รายวิชาปฏิบัติการ อาจจะยุบรวม
เหลือเพียง 1 รายวิชาโดยปรับเนื้อหาให้
เหมาะสม  

 เห็นสมควรคงไว้ตามเดิม เพื่อเพิ่ม
ทักษะปฏิบัติการของนิสิตเคมี 

วิชาชีวเคมี หน่วยกิตที่นิสิตเรียนค่อนข้าง
มากกว่าท่ีมหาวิทยาลัยอื่น อาจจะปรับชีวเคมี 
2 ไปเป็นวิชาเลือกแทน และให้น าวิชาเลือก
อื่นๆ เ ช่น เคมีอุตสาหกรรม หรือ เคมี
คอมพิวเตอร์ มาเป็นวิชาบังคับแทน 

มีการปรับวิชาชีวเคมี 2 ไปเป็นวิชาเลือก  วิชาเคมีอุตสาหกรรม หรือ เคมี
คอมพิวเตอร์ยังคงไว้เป็นวิชาเลือก 
เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกตาม
ความสนใจ 

วิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชาอาจจะจัดให้นิสิต
เรียนในปีสูงๆ เช่น วิขาทางเศรษฐศาสตร์ 
การตลาด เพื่อให้นิสิตได้มองเห็นแนวทางใน
การประกอบวิชาชีพได้ชัดเจนขึ้น 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจได้ในหมวดรายวิชาเลือกเสรี 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

แผนการเรียนนิสิตช้ันปีท่ี 4 ค่อนข้างน้อย  คงเดิมไว้ เนื่องจากหลักสูตรมีการ
จัดสหกิจศึกษา จึงได้จัดแผนการ
เรียนให้นิสิตเรียนวิชาต่างๆภายใน 
3 ปีครึ่ง 

ควรจัดให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษใน
การท างานทางเคมีมากขึ้น  

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในรายวิชา วทศ 302  

ควรมีการจัดให้นิสิตประเมินตนเองเพื่อให้
มองหาเป้าหมายในการท างานของตัวเองใน
อนาคต และส่งเสริมในรายวิชาที่ตรงกับ
เป้าหมายของตน 

หลักสูตรให้มีการจัดสหกิจศึกษาและมีเพื่ม
รายวิชาเฉพาะด้านเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้
นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

 

 
ผลการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร ลดหน่วยกิตลงจาก 131 หน่วยกิต เป็น 127 หน่วยกิต 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 

มคอ. 1 

พ.ศ.2553 

โครงสร้าง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 

2.1  วิชาแกน  25  2.1  วิชาแกน  25 

2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18  2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  7  2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ  7 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66 

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 6  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  54  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  48 

2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 10  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 131 120 รวม ไม่น้อยกว่า 127 
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- มีการก าหนดสมรรถนะของนิสิตแต่ละชั้นปี 
- มีการแยกรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตเคมี ได้แก่ คม 107 เคมีพ้ืนฐาน 1 คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2 คม 197 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 ซึ่งเดิมได้สอนรวมกับนิสิตสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการเรียนเคมีสาขาต่างๆในชั้นปีที่สูงขึ้น 

- มีการปรับแผนการเรียนโดยให้เรียนรายวิชาบรรยายคู่กับรายวิชาปฏิบัติการเช่น คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิง
ฟิสิกส์ 2 หน่วยกิต ได้แยกออกเป็น 2 รายวิชา ได้แก่ คม 291 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 หน่วยกิต 
และ คม 392 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 หน่วยกิต เพ่ือให้เรียนคู่กับวิชาบรรยาย 

- มีการเพ่ิมรายวิชาคม 371 กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนท าสัมมนา 
โครงงานเคมีและสหกิจศึกษา 

- มีการเปิดรายวิชาเลือกใหม่ๆให้มีความหลากหลายและมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาได้แก่ คม 441 
เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาคม 442  เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวเคมีและการจ าลอง
โปรตีนคม 443 ชีวเคมีประยุกต์คม 457  เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพคม 458  เคมีเครื่องส าอางคม 478
เคมีคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโมเลกุล คม 483 หัวข้อคัดสรรทางเคมี และ คม  492  ปฏิบัติการ
เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา                                      

- มีการปรับรายวิชาขั้นสูงจากรายวิชาบังคับไปเป็นรายวิชาเลือกได้แก่ คม 344  ชีวเคมี 2 คม 353 การ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง คม 423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 

- มีการจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ภาควิชาเคมีมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในหลาย ๆ ด้าน หลักสูตรจึงมุ่งพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ.5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆผ่านระบบ 
supreme เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ.5) ภายหลังเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอ
นินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอนวิชาเลือกในหัวข้อที่ทันสมัย เช่น 
หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี และ
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห ์

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-
ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าผลจาก มคอ 5 ของปีที่
ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดท า มคอ.3 ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชาและจัดท า
มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาความทันสมัยของรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ 5 
และผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงมคอ.3 ในปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้  

ภาคการศึกษา 1/2559 

รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

BI101 
ชีววิทยา 1 

 1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุป
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมือ่สิ้นสุด
การสอนเพื่อเป็นข้อมลูเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนท่ีผา่น
มา 

BI191 
ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1 

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

ไม่ม ี

CH100 
เคมีทั่วไป 
1 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
โดยเพิ่มกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิต 
3. ปรับปรุงแบบฝึกหดั ค าถาม ข้อสอบ 

การส่งการบ้าน online ผ่าน ระบบ 
google form และการสื่อสารผ่าน FB 

CH190 
ปฎิบัติการ
เคมีทั่วไป 
1 

ไม่ม ี 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและให้สอดคลองกับ คม 100 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ปรับเนื้อหาการทดลองแลป 10 สาร
ชีวโมเลกลุ เพื่อให้เห็นผลการทดลองที่
ชัดเจนมากขึ้นโดยเปลี่ยนชนิดน้ ามัน
อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว จากน้ ามันปาลม์
และน้ ามันหมู เป็นน้ ามันปาลม์และ
น้ ามันมะพรา้ว เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของผลการทดลองที่ชัดเจน
มากขึ้น 

CH235 
เคมีเชิง
ฟิสิกส์ 1 

อาจมีการท าpretest หรือ quiz 
ส าหรับแต่ละเนื้อหา 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัย 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 
4.จัดท า power point เป็นภาษาอังกฤษใน
หัวข้อแก๊สและจลนพลศาสตร์เคม ี

จัดท า power point เป็น
ภาษาอังกฤษในหัวข้อแก๊สและ
จลนพลศาสตร์เคมี และเพิ่มโจทย์
ตัวอย่างการค านวณ 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

CH241 
ชีวเคมี 1 

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรยีนกับ
ชีวิตประจ าวันมากข้ึน เพื่อให้นสิิต
ตระหนักถึงความส าคญัของเนื้อหาท่ี
เรียน  

CH251 
สถิติ
ส าหรับนัก
เคม ี

ท าการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้
เหมาะสมกับสถาณการณ์ปัจจุบัน 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

เพิ่มเตมิแบบฝึกหดั การคดิวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาทางสถิติ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตา่งๆ 

CH253 
เคมี
วิเคราะห์ 
1 

การจัดกิจกรรมเสริมดา้นการ
สืบค้นข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 
เพื่อให้นิสิตสามารถท าการสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและให้สอดคลองกับ คม 253 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

1.พัฒนาให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง และ
น าเสนองานเป็นทีมเมื่อน ามาใช้
ประกอบการสอนในภาคการศึกษานี้ 
พบว่า นิสิตมีความตื่นตัวไฝ่ศึกษามาก
ขึ้นกว่ากลุ่มก่อนหน้า 
2.เพิ่มเติมการฝึกหัดการคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทางศาสตร์เคมีวเิคราะห์ 

CH290 
ปฎิบัติการ
เคมี
วิเคราะห์ 
1 

ควรกระตุ้นให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบต่ออุปกรณ์และสารเคมี
ส่วนกลางมากขึ้น 

1. กระตุ้นให้นิสติเห็นความส าคัญของการ
ค้นคว้าและเตรยีมตัวมาก่อนเริม่ท า
ปฏิบัติการใหม้ากขึ้น 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับรายวิชาคม 253 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

การแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ในการดูแลความสะอาดต่ออุปกรณ์
ส่วนกลางในแตล่ะสัปดาห์ที่เข้าท า
ปฏิบัติการ 

CH312 
เคมีอนินท
รีย์ 1 

เนื่องจากเนื้อหามีจ านวนมาก จึง
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาการ
ประเมินนสิิต บ่อยขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

1. เพิ่มเติมแบบฝึกหัดทีเ่กี่ยวข้องกับ
เนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้นเพื่อให้นิสิตได้
เข้าใจกระบวนการ และน าสู่การ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
2. มีการเรียนการสอนแบบ active 
learning โดยให้โจทย์ปัญหาให้นิสิต
ร่วมกันคิดวิ เคราะห์ เป็นกลุ่ ม เพื่ อ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน และการเช่ือมโยงกับหัวข้อ
เรื่องสมมาตรโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

CH323 
เคมี
อินทรีย์ 2 

เพิ่มการน าเสนอความเข้าใจใน
เนื้อหาและแบบฝึกหดั/การบ้าน
ของนิสิต 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูล  
เบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

เพิ่มเตมิตัวอย่างของเนื้อหาในแต่ละ
บท และให้การบ้าน เพ่ือเสรมิความ
เข้าใจให้กับนิสิต  

CH336 
เคมีเชิง
ฟิสิกส์ 2 

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

เน้นท าโจทย์มากข้ึน 

CH351 
เคมี
วิเคราะห์ 
2 

จัดให้มีการอภิปรายและน าเสนอ
มากขึ้นในช้ันเรียน และมีการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุม่ 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ฝึกนิสิตให้ท าโจทย์เกี่ยวกับการ
ค านวณ 

CH352 
การ
วิเคราะห์
ด้วย
เครื่องมือ 
1 

กระตุ้นให้นสิิตได้มีการทบทวน
เนื้อหาพ้ืนฐานเก่ียวกับปรมิาณ
สัมพันธ์และเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
รายวิชาก่อนท่ีจะเริม่เรียนและใน
ระหว่างเรยีนให้มากข้ึน 

1. กระตุ้นให้นิสติฝึกคดิวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงความรู้ทีเ่รียนกับการประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ในตัวอย่างจริงโดยใช้โจทย์
ปัญหาเป็นฐาน 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

กระตุ้นให้นสิิตมีการทบทวนเนื้อหา
พื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์และ
ทบทวนเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับรายวชิา
ในระหว่างเรียนใหม้ากขึ้น 

CH390 
ปฎิบัติการ
เคมี
วิเคราะห์ 
2 

เพิ่มความเขม้ข้นในการน าผลการ
วิเคราะหไ์ปประมวลผลมากขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่น
ต่อไป           
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

เพิ่มความเขม้ข้นในการน าผลการ
วิเคราะหไ์ปประมวลผลมากขึ้น 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

CH391 
ปฎิบัติการ
เคมี
อินทรีย์ 2 

ท าการปรับปรุงบางปฏิบัติการ
เพื่อให้พอเหมาะกับ เวลา
ปฏิบัติการซ่อมแซมเครื่อง rotary 
evaporator และ hotplate 
stirrer 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่น
ต่อไป           
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

1. ท าการปรับปรุงบางบทปฎิบตัิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
CH323 
2. ซ่อมแซมเครื่อง rotary 
evaporator 

CH423 
เคมี
อินทรีย์ขั้น
สูง 

มีตัวอย่างเพิ่มเติมในการอธิบาย
เนื้อหา 

1.เพิ่มตัวอย่างในการอธิบายเนื้อหาเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้แก่นิสติ       
2.ใช้การเรียนด้วยปญัหา และจัดให้มีงาน
กลุ่มหรือการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

ให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์สารในปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง 

 
CH433 
เคมีเชิง
ฟิสิกส์ 3 

ประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา/จ านวนช่ัวโมง
ตามแผนการสอนใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิตจาก ปค.
003 และ ปค.004 เพื่อสรุปปญัหาและเสนอ
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาภาค
การศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดในเนื้อหาของรายวิชา
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

มีการเพิ่มและปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยมากข้ึน 

CH447 
หัวข้อ
พิเศษทาง
ชีวเคมี 

ควรมีการอภิปรายงานวิจยัทาง
ชีวเคมีที่นิสิตเลือกกับอาจารย์
ผู้สอนก่อนการน าเสนอ และให้
นิสิตค้นคว้าเพิ่มเตมิถึงตัวอย่างที่ดี
ในการน าเสนอบทความวิจัยและ
การเรยีบเรยีงการเขียนบทความ
วิจัย 

มีการอภิปรายงานวิจัยทางชีวเคมทีี่นิสิต
เลือกกับอาจารย์ผูส้อนก่อนการน าเสนอและ
ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเตมิถึงตัวอย่างที่ดีในการ
น าเสนอบทความวิจยัและการเรียบเรียงการ
เขียนบทความวิจัย 

มีการอภิปรายงานวิจัยทางชีวเคมทีี่
นิสิตเลือกกับอาจารย์ผูส้อนก่อนการ
น าเสนอและให้นิสติค้นคว้าเพิ่มเตมิถึง
ตัวอย่างที่ดีในการน าเสนอบทความ
วิจัยและการเรียบเรียงการเขยีน
บทความวิจัย 

CH451 
นิติเคม ี

จัดให้มีการอภิปรายและน าเสนอ
มากขึ้นในช้ันเรียน และมีการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุม่ 

1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิตสรุปปญัหา
แนวทางแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การสอน 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของเอกสาร
ประกอบการสอนให้ทันสมยัเพิ่มขอ้มูล
ข่าวสารทางนิติเคมีปัจจุบัน 
3.  ทีมผูส้อนร่วมกันอภปิรายเพื่อพัฒนากล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจ 
4.  การใช้กรณศีึกษาและ hands-on 
เพื่อให้นิสิตคิดวเิคราะห์วิพากษ์จากตัวอย่าง
และเรียนรูจ้ากการประสบการณ ์
5.  การเรียนรู้แบบ jigsaw และ role-
playing ร่วมกับการใช้สารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีการท างานเป็นกลุ่มและการ

1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
ให้เหมาะสม ทันกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 
2.เพิ่ม hands-on ในหัวข้อ shoe 
print 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
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แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสรมิทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

CH460 
ฝึกงาน 

ในการเตรยีมความพร้อมนสิิตก่อน
เข้าฝึกงาน ควรแนะน า ให้นสิิต 
ศึกษารายงานการฝึกงานของร่ีนพี่
เพื่อให้ทราบลักษณะงาน และ
เตรียมทบทวนความรู้ทางหลักการ
และเทคนิคปฏิบัติการ ก่อนเข้า
ฝึกงาน 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประมวลผลการประเมิน
จากนิสิตและพี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงการฝึกงานในปีต่อไป 
2. อาจารย์ในภาควิชาร่วมฟังการน าเสนอ
การฝึกงานของนิสิตเพื่อพิจารณาลักษณะ
งานระหว่างการฝึกงานความเชื่อมโยงกับ
วิชาเรียนในหลักสูตรและเสนอแนวทางการ
เลือกลักษณะงานเพื่อการฝึกงานในปีต่อไป 

เตรียมความพร้อมนิสติก่อนเข้าฝึกงาน 
แนะน าให้นิสิตศึกษารายงานการ
ฝึกงานของรุ่นพี่ เพื่อให้ทราบลักษณะ
งานและเตรียมทบทวนความรู้ทาง
หลักการและเทคนิคปฏิบัติการ ก่อน
เข้าฝึกงาน 

CH464 
โครงงาน
เคมี 1 

เตรียมเอกสารช้ีแจงการเขียน
รายงานความก้าวหน้าที่ถูกหลัก
วิชาการ 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

เตรียมเอกสารช้ีแจงการเขียนรายงาน
ความก้าวหน้าที่ถูกหลักวิชาการ 

CH473 
เคมี
อุตสาหกร
รม 

จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะความรู้ใน
อุตสาหกรรมมากขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ปรับปรุงกลยุทธ์ในการเรยีนการสอน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจบุัน 

CH479 
เคมี
สิ่งแวดล้อ
ม 

ให้นิสิตจัดท ากรณศีึกษาทาง
สิ่งแวดล้อมปจัจุบันแบบเดี่ยวและ
จัดกลุ่มน าเสนอปญัหาที่คล้ายคลึง
กันเพ่ืออภิปรายการแก้ไขปญัหา 

ประมวลความคดิเห็นของนิสติสรปุปัญหา
แนวทางแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การสอน 
ปรับปรุงรายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการสอนให้ทันสมยัเพิ่มขอ้มูล
ข่าวสารทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
ทีมผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อพัฒนากลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจ 

ให้นิสิตเรียนรู้ข้อมลูเกี่ยวกับสารเคมีที่
เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมจากข่าวสาร
ปัจจุบันและน าเสนอในรูปแบบ
infographic 

CH493 
ปฏิบัติการ
เคมีอนินท
รีย ์

 1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุป
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมือ่สิ้นสุด
การสอนเพื่อเป็นข้อมลูเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ให้นิสิตได้ท า flow chart ในแต่ละ
เรื่องก่อนเข้าท าการทดลอง เพื่อความ
เข้าใจและรวดเร็วในการท าการ
ทดลอง 

CH495 
ปฏิบัติการ
อินทรีย
เคมีขั้นสูง 

ท าการปรับปรุงบางปฏิบัติการ
เพื่อให้พอเหมาะกับ เวลา
ปฏิบัติการ 
2.ซ่อมแซมเครื่อง rotary 
evaporator และ hotplate 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

1. มีการปรับปรุงบางบทปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
CH323 
2. ซ่อมแซมเครื่อง rotary 
evaporator 
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stirrer เพิ่มเติมระบบการทิ้งของ
เสียในทุกการทดลอง 

2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและให้สอดคลองกับ คม 423 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนสิติ 

3. มเีพิ่มเตมิระบบการทิ้งของเสียใน
ทุกการทดลอง 

MA115 
แคลคูลสั 
1 

 1.มีการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้นิสติ
ก่อนการเรียนเพื่อท าให้การเรียนของนิสิตดี
ขึ้น 
2. มกีารปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
ในรายวิชา MA115 บางส่วนเพ่ือให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  
3.จัดกลุ่มการเรียนรู้ของนิสติที่มีคณุลักษณะ
ใกล้เคียงกันเรยีนร่วมกัน 
4. มีการแนะน าสื่อออนไลน์ให้นสิติศึกษา
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง 

ควรมีการปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา MA115 
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ         

PY100 
ฟิสิกส์
ทั่วไป 

 1.ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อ
ประมวลความคดิเห็นของนิสติ สรปุปัญหา
และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรยีนรุ่นต่อไป 

ไม่ม ี

PY180 
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
ทั่วไป 

 1.ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อ
ประมวลความคดิเห็นของนิสติ สรปุปัญหา
และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรยีนรุ่นต่อไป 

ให้คณาจารย์ผูส้อนเข้มงวดเรื่องความ
ตั้งใจในการท าปฏิบัติการ การตรงต่อ
เวลาและความรับผดิชอบ 

SCI301 
ภาษาอังก
ฤษส าหรับ
วิทยาศาส
ตร์ 1 

 1. ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อ
ประมวลความคดิเห็นของนิสติสรปุปัญหา
และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรยีนรุ่นต่อไป 

การวางแผนเตรียมสอนให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของผลการเรยีนรู้ทุกดา้น
และก าหนดจุดมุ่งหมายผลการเรยีรู้ให้
ชัดเจน 

SCI302 
ภาษาอังก
ฤษส าหรับ
วิทยาศาส
ตร์ 2 

เพิ่มเนือ้หาท่ีทันสมัย และ
เหมาะสมกับผ้ีเรียน 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

เพิ่มการสอบให้ตรงกับมาตรฐานการ
สอบภาษาอังกฤษท่ัวไปมากข้ึน 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

SWU121 
ภาษาอังก
ฤษเพื่อ
ประสิทธิภ
าพการ
สื่อสาร 1 

ปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนรู้ 
มุ่งเน้นการเรียนโดยใช้กิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศช่วย
สอน 

อบรมสมัมนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนบรรยายใหม้ี
ความเหมาะสมกับระยะเวลาเรียนและ
ส่งเสริมให้นิสติมีโอกาสเรียนรูผ้่านการ
ท าโครงงาน (Project-based 
Learning) มากขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้มากข้ึน 

SWU141 
ทักษะการ
รู้สารสน 
เทศ 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
จัดหาสื่อประกอบการสอนที่มี
ความน่าสนใจ และตรงกับเนื้อหา
และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
โครงงานให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

การวิจัยในช้ันเรียน และการประชมุเพื่อ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มี
ความทันสมัยมากขึ้นและจัดหาสื่อใหม่
จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

SWU151 
การศึกษา
ทั่วไปเพื่อ
พัฒนา
มนุษย ์

ปรับการประเมินผลกิจกรรม
มันสมองโดยให้มีการสอบเก็บ
คะแนน 
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน - 
ศิลปศาสตรม์องในแง่การพัฒนา
ศักยภาพ -ศิลปศาสตร์มองในแง่
การพัฒนาปัญญา -การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองเรื่องกระแสโลกกาภิวตัน์ที่
ไทยต้องปรับตัวให้ทัน 

1.น าผลการประเมินรายวิชาโดยนสิิตและผล
การประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของ
ผู้สอนมาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการเรียนรู้ของนิสติ 
2.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
อาจารย์และการเรียนการสอน     

1.ปรับการประเมินผลกิจกรรม
มันสมองโดยให้มีการสอบเก็บคะแนน 
2.พัฒนาเอกสารประกอบการสอน - 
ศิลปศาสตรม์องในแง่การพัฒนา
ศักยภาพ -ศิลปศาสตร์มองในแง่การ
พัฒนาปัญญา -การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องกระแสโลกกาภิวัตน์ท่ีไทยต้อง
ปรับตัวให้ทัน 

SWU252 
สุนทรียศา
สตรเ์พื่อ
ชีวิต 

วางแผนการประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพื่อปรับปรุงและ
เตรียมการเรื่องห้องเรียนให้พร้อม
ต่อการจัดการเรียนรู้ -วางแผนการ
ใช้สถานท่ีกรณีศึกษาหรือแหล่ง
เรียนรูโ้ดยไม่ใหเ้กิดความซ้ าซ้อน 

1.น าผลการประเมินรายวิชาโดยนสิิตและผล
การประชุมของผูส้อนมาพิจารณาและหา
แนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรยีนรู้
ของนิสิต  
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
อาจารย์และการเรียนการสอน   

1.วางแผนการประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพื่อปรับปรุงและ
เตรียมการเรื่องห้องเรียนให้พร้อมต่อ
การจัดการเรยีนรู้  
2. วางแผนการใช้สถานท่ีกรณศีึกษา
หรือแหล่งเรียนรูโ้ดยไม่ให้เกดิความ
ซ้ าซ้อน 

SWU371 
ความคิด
สร้างสรรค์
กับ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลย ี

1.ประกาศล าดับโครงการของนิสติ
รวมทุกกลุ่มผู้เรียนให้ชัดเจน ก่อน
การน าเสนอครั้งสดุท้าย 
2. สร้างแบบประเมินตนเองของ
นิสิตเป็นช่องทางในการให้คะแนน
รายบุคคลเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับนิสติที่ท างานไม่เท่ากัน
ในกลุ่มเดยีวกัน 

1. มีการประชุมระดมสมองจากผูส้อนและ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา เพื่อน าผลการประชุมและผล
การประเมินจากข้อ 2 และ 3มาใช้ในการ
ปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
อาจารย์และการเรียนการสอน   

1. ประกาศล าดับโครงการของนิสติ
รวมทุกกลุ่มผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนการ
น าเสนอครั้งสุดท้าย    
2. สร้างแบบประเมินตนเองของนิสิต
เป็นช่องทางในการให้คะแนน
รายบุคคลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับ
นิสิตที่ท างานไมเ่ท่ากันในกลุ่มเดียวกัน 

ภาคการศึกษา 2/2559 
BI102 
ชีววิทยา 2 

ไม่ม ี 1.ภาควิชาน าผลการประเมินเข้าสูท่ี่ประชุม
ภาควิชาโดยให้อาจารยผ์ู้สอนน าผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชามา

ไม่ม ี
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

พิจารณาและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการ
สอนทุกภาคการศึกษา 
2. เปลี่ยนแปลงผู้สอน รวมถึงหัวข้อท่ีสอนให้
มีความเหมาะสมมากข้ึน 
3. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

CH101 
เคมีทั่วไป 
2 

พิจารณาทบทวนรปูแบบการสอน
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุม่
ผู้เรยีนมากขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็น 
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาใน
ภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิต 
3.ปรับปรุงแบบฝึกหดั ค าถาม ข้อสอบ 

การท าการบ้าน online 

CH191 
ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 
2 

ปรับปรุง brief sheet ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น 

1. ปรับบทปฏิบัติการเรื่องจลนพลศาสตร์
เคม ี
2.ปรับปรุง brief sheet ให้เข้าใจง่ายข้ึน 
3.เพิ่มเติมการจัดการของเสยีจากการทดลอง 

ปรับปรุง brief sheet ให้เข้าใจง่ายข้ึน 

CH222 
เคมี
อินทรีย์ 1 

เพิ่มโจทย์ปญัหาและการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน 

เพิ่มแบบฝึกหดัเกี่ยวข้องกลไกการ
เกิดปฏิกริิยา และแบบฝึกหดัแตล่ะหัวข้อ 

มีการสอดแทรกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและการท าแบบฝึกหัด
ในช้ันเรียนพร้อมกับร่วมกันวิเคราะห์
สรุปบทเรียน 

CH241 
ชีวเคมี 1 

ไม่ม ี 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 

ให้นิสิตเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุป
เนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนมาและให้
นิสิตไปสืบค้นข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาท่ีเรียนและชีวิตประจ าวัน 

CH281 
ความ
ปลอดภัย
ทางเคมี 

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
กระตุ้นการเรยีนรู้มากข้ึน และเนน้
การประเมินความรู้ในหัวข้อย่อย
ก่อนสอบวดัประเมินผลรวม 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็น 
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาใน
ภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

1.หาตัวอย่างการเกดิอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น
บ่อยจนถึงเหตุการณ์มหันตภยัที่
เกิดขึ้น 
2. ปรับปรุงการตดิตามความสนใจการ
ประเมินประสิทธิผลของการเรยีนรู้ 
ในขณะสอน และหลังการสอน
ตลอดจนงานท่ีมอบหมายให้เกดิการ
ทวนสอบ 
3.ได้มีการเรยีนการสอนแบบ active 
learning โดยมีกรณีศึกษาให้นิสติ
แบ่งกลุ่มย่อยร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การประเมินและหาแนวทางการ
ลดความเสีย่ง และน าเสนอ อภิปราย
ผลร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการแบ่งกลุ่ม
ย่อยแสดงละครเรื่องความปลอดภยัใน
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

ห้องปฏิบัติการและจดัท าวีดีทัศน์เพื่อ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน มีการมอบหมาย
ให้ค้นคว้าและจดัท าแผ่นพับข้อมลู
ความปลอดภัยของสารเคม ี

CH294 
ปฏิบัติการ
เคมี
อินทรีย์ 

ปรับเปลีย่นสารตัวอย่าง 1.ให้นิสิตช่วยกันสรุปจุดประสงค์และผลการ
ทดลองทุกครั้งท่ีเสร็จการทดลอง 
2.เพิ่มค าถามท้ายการทดลองเพื่อเป็นแนว
ทางการเขียนอภิปรายผลการทดลอง 
3.จัดท าคู่มือส าหรับอาจารยผ์ู้สอนเป็น
แนวทางในการแนะน าการท าปฏบิัติการและ
ทบทวนหัวข้อเนื้อหาความรู้ส าคัญก่อนท า
การทดลอง 

มีการร่วมอภิปรายและสรุปผลการ
ทดลองทุกครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเขียนอภิปรายผลการทดลอง 

CH296 
ปฎิบัติการ
ชีวเคมี 

ไม่ม ี 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและให้สอดคลองกับ คม 241 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ไม่ม ี

CH313 
เคมีอนินท
รีย์ 2 

ใช้วิธีการเดิมเพราะได้ผล เพิ่ม
โจทย์ ปัญหา และพยายามดูนสิิต
เพราะบางคนในห้องบอกว่าท าได้ 
แต่พอสอบ กับไมเ่ป็นเช่นน้ัน 

1.ช้ีแจงนิสิตถึงผลและโทษของการลอกงาน
ในคาบแรกของการเรียนการสอน  
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาเพิ่ม
แบบฝึกหัดในห้องเรยีนเพื่อให้นิสติฝึกคิดโดย
ไม่มีการลอกเกดิขึ้น 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้โดย 
 -การอภิปรายหัวข้อภายในกลุ่ม 
 -จัดการสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน 

เพิ่มแบบฝึกหดั และการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน 
สร้างบรรยากาศในการเรยีนรู้อาจารย์
ท าหน้าท่ีเป็น facilitator 

CH325 
สเปกโตรส
โคปีของ
สารประก
อบอินทรีย์ 

เพิ่มโจทย์ปญัหาและการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน 

1.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ           
2.เพิ่มแบบฝึกหดัที่เกี่ยวกับการหาสูตร
โครงสร้าง 

มีการเรียนการสอนแบบ active 
learning โดยใหโ้จทย์ปัญหาให้นสิิต
ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่ม แล้ว
น าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่ออภิปราย
และแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกัน 
และการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้สเปกโตรส
โกปีในการตรวจ วิเคราะห์หาสารทาง
นิติวิทยาศาสตร ์

CH336 
เคมีเชิง
ฟิสิกส์ 2 

ประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา/จ านวนช่ัวโมง
ตามแผนการสอนใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

มีการเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษจาก อ. 
จากต่างประเทศในหัวข้อท่ีเกี่ยวเนือ่ง
กับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
รายวิชา 

CH341 
ชีวเคมี 2 

ควรมีการอภิปรายงานวิจยัทาง
ชีวเคมีที่นิสิตเลือกกับอาจารย์

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน

ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาโดย
เน้นการประยุกต์ใ ช้  และส่งเสริม
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

ผู้สอนก่อนการน าเสนอบทความ
วิจัยทางชีวเคมี 

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัย 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ทักษะการสื่อสารของนิสิตโดยให้ฝึก
ค้ น ห า ว า ร ส า ร ท า ง ชี ว เ ค มี จ า ก
ฐานข้อมูล อ่านและน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 
CH353 
การ
วิเคราะห์
ด้วย
เครื่องมือ 
2 

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ให้นิสิตค้นคว้าข้อมลูจากฐานข้อมลู
สากล แล้วสรปุเนื้อหาส่งในรูปเลม่
รายงาน และการน าเสนอผลงานหน้า
ห้อง เพื่อการติดตามข้อมูลที่ทันสมัย 

CH397 
ปฏิบัติการ
การ
วิเคราะห์
ด้วย
เครื่องมือ 

เพิ่มความเขม้ข้นในการน าผลการ
วิเคราะหไ์ปประมวลผลมากขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นต่อไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ก าหนดให้การบรรยายแลบก่อนท า
การทดลองเข้มงวดมากขึ้น 
 

CH452 
เคมีไฟฟ้า
ประยุกต ์

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

-เพิ่มตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีการใช้วัสดุนา
โนแบบใหม่เพื่อการตรวจวดัสาร 
-เพิ่มแบบฝึกหดัการค านวณและตัง้
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นิสติมีการ
ตอบสนองการเรียนรู ้

CH453 
หัวข้อ
พิเศษทาง
เคมี
วิเคราะห ์

มีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
ปัจจุบันและกระตุ้นให้นิสิตค้นคว้า
ข้อมูลและเรยีนรู้ด้วยตนเองมาก
ขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

มีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสม
กับเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน และ
กระตุ้นให้นสิิตค้นคว้าข้อมลูและ
เรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น 

CH461 
สัมมนา 

น าเสนอสมัมนา 1 คน ต่อ 
1  ช่ัวโมง 

ไม่ม ี มีการจัดสอบประมวลผลความรู้
พื้นฐาน 

CH465 
โครงงาน
เคมี 2 

ส ารวจเวทีการประกวดโครงงาน
ระดับชาติและประชาสมัพันธ์

เพิ่มเตมิรูปแบบการเขียนรายงาน นิสิตเข้าร่วมโครงการ มีการประกวด
โครงงานท่ีคณะวิทยาศาสตร์จดั 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

ก าหนดการประกวดใหร้วดเร็ว
และทั่วถึง 

CH475 
เคมีเภสัช 

มีตัวอย่างเพิ่มเติมในการอธิบาย
เนื้อหา 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรคแนวทางแกไ้ขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  
2.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

ตั้งค าถามในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาที่สอน เพื่อให้นิสิตศึกษา 
ค้นคว้า หาค าตอบด้วยตัวเอง 

 

CH476 
เคมี
อาหาร 

1.ให้นิสิตได้มีการเรยีนรู้และ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มมากข้ึน 
และฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้
ที่ได้เรยีนมาเข้ากับงานวิเคราะห์
ทางเคมี มาน าเสนอ 
2.กระตุ้นให้นิสติทุกคนได้อ่านและ
ท าความเข้าใจในงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า
ทางอาหาร 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ  

1.นิสิตมีพัฒนาการด้านการค้นควา้
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาก
ขึ้น 
2. นิสิตมีความตั้งใจที่พัฒนาการ
น าเสนอผลการค้นคว้าด้วยตนเองใน
รูปแบบการท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น 

CH494 
ปฏิบัติการ
เคมีเชิง
ฟิสิกส ์

 1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิต สรุปปญัหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
เพือ่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นตอ่ไป 
3.ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่
กลุ่มนิสติ 

- ให้นิสิตวางแผนและออกแบบการท า
รายงานผลการทดลองเองในแลบที่ 5  
- มีการทดสอบย่อยในการทดลองแลบ
ที่ 10  

MA116 
แคลคูลสั 
2 

เพิ่มเฉลยค าตอบในแบบฝึกหัด
ทบทวน 
- ปรับปรุงเอกสารการสอน
ประกอบการสอนให้ดีขึ้น 

1.ประมวลความคดิเห็นของนิสิตและจาก
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชาเดียวกัน สรปุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเมื่อสิ้นสดุการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

อาจารยผ์ู้สอนได้ปรับปรุงเอกสารการ
สอนประกอบการสอนให้ดีขึ้นและใช้
เอกสารประกอบการสอนชุดเดียวกัน
ทุกกลุ่มผูร้ียน 

SWU112 
วรรณกรร
มไทย
ปริทรรศน ์

ปรับปรุงแบบฝึกหัดให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสติแต่
ละสาขาวิชาโดยเน้นให้นิสิต
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผูส้อน  
2.การวิจัยในช้ันเรียน 

ปรับเพิ่มลดบางหัวข้อในแผนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และความสนใจของผู้เรียนโดยได้
ก าหนดให้มีการศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน 

SWU122 
ภาษาอังก
ฤษเพื่อ
ประสิทธิภ
าพการ
สื่อสาร 2 

ปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนรู้ 
มุ่งเน้นการเรียนโดยใช้กิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศช่วย
สอน 

1.อบรมสัมมนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน             
2.ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนบรรยายใหม้ี
ความเหมาะสมกับระยะเวลาเรียนและ
ส่งเสริมให้นิสติมีโอกาสเรียนรูผ้่านการ
ท าโครงงาน (Project-based 
Learning) มากขึ้นเพื่อเป็นการ
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้มากข้ึน 

SWU145 
สุขภาวะ
และวิถี
ชีวิตเชิง
สร้างสรรค ์

มีแผนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เป็นต ารา และ
การจัดการเรยีนรู้แบบ ATutor 
(บางกลุ่มเรยีน) เพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วย
ตัวเองและนอกจากน้ีผู้สอน
บางส่วนไดเ้ข้าร่วมการอบรมการ
ใช้ google education เพื่อน ามา
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้อันจะ
เป็นช่องทางการสื่อสารทางการ
ศึกษาที่จะท าให้การจดัเรียนรู้มี
ความหลากหลายและท าใหผู้้เรียน
ได้ประโยชน์มากยิ่งข้ึน  

1.การประชุมกลุ่ม และการประชุม
คณะกรรมการบรหิารจดัการรายวชิาศึกษา
ทั่วไป มศว 145 เพื่อน าผลประเมนิการ
จัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาโดยในการเตรียมความพรอ้ม
ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฯ
ได้จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 25 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 202 คณะพล
ศึกษาองครักษ์ 
2.มีการจัดการประชุมเพื่อทบทวนผลการ
เรียน (เกรด) ประจ าภาคเรียนที ่1/2559 
เพื่อพิจารณาผลการเรียนและรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอน และร่วมปรกึษาหารือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขในวันที ่27 
ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 305 คณะพลศึกษา 
องครักษ ์
3.ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
พัฒนารายวิชา 
4.การน าข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในภาคเรยีน
ก่อนมาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ในภาคเรียนปัจจุบัน 

ไม่ม ี

SWU251 
มนุษย์กับ
สังคม 

1.ปรับล าดบัหัวข้อการเรียนรู้ 
แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)มาไว้ก่อนสอบ
เนื้อหาเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา
และฝึกการคิดวเิคราะห์ส าหรับ
เป็นเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
2.ปรับโครงการส ารวจปัญหา
ชุมชนเป็นการเรยีนรู้แบบโครงการ
เป็นฐาน(Project Based 
Learning) 
3.เพิ่มเติมสื่อวีดิทัศน์ ในหัวข้อ 
เกษตรเชิงเดีย่ว       
 - สามัญชนคนไทยตอน    คนไทย
กินป่าเป็นอาหาร       
 - ภัตตาคารบา้นทุ่ง ตอน มะเขือ
ยาว 

1.น าผลการประเมินรายวิชาโดยนสิิตและผล
การประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของ
ผู้สอนมาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการเรียนรู้ของนิสติ 
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
อาจารย์และการเรียนการสอน 

1. การปรับโครงการส ารวจปญัหา
ชุมชนเป็น Project Based 
Learning  
2. ปรับล าดับหัวข้อการเรยีนรู้ แบบ
ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based 
Learning)มาไว้ก่อนสอบเนื้อหา เพื่อ
เป็นการทบทวนเนื้หาและฝึกการคิด
วิเคราะห ์ส าหรับเป็นเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

แผนการปรับปรุงจาก มคอ5 ปี 
2558 

แผนการปรับปรุงการสอนจาก มคอ3 ปี 
2559 

การปรับปรุงผลการด าเนินงานจาก 
มคอ 5 ปี 2559 

SWU351 
การพัฒนา
บุคลิกภา
พ 

ตัดวีดิทัศน์เรื่อง การแต่งกาย
และอัตลักษณ์ มศว นสิิต 8 
ประการเนื่องจากข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ท าเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) ใน
โครงงานมารยาททางสังคมโดยอาจารย์ให้
คะแนนโครงงาน 10 คะแนนและให้นิสิต
ร่วมประเมินโครงการงานเพ่ือนในช้ันเรียน 5 
คะแนน รวมเป็น 15 คะแนนเพื่อการมีส่วน
ร่วม 

ท าเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) 
ในโครงงานมารยาททางสังคม 

 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าและความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตเสนอให้เพ่ิมในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะในการเขียนบทคัดย่อเป็น
ภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอโครงงานวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิต และได้ส่งเสริมจัดให้มี
การเรียนการสอนแบบ active learning เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการประเมินกระบวนการตามระบบ พบว่ามี 58 รายวิชามีการปรับเนื้อหา
หรือกลยุทธ์การสอนให้มีความทันสมัย และมี 5 รายวิชายังไม่มีการปรับปรุงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานนอกภาค 
นอกจากนี้ภาควิชาได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ  ในหัวข้อ Active 
learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายค าตา เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากข้ึน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_5.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 - 7/2559  วาระเรื่อง

การปรับปรุงหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 1.1 มีปัญหาในการจัดตารางสอน เนื่องจากอาจจะมีนิสิตที่ลาพักการเรียนหรือสอบไม่ผ่านในบางรายวิชา  

 1.2 นิสิตมีความรู้ทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษน้อย 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 ท าให้นิสิตจบล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 
 2.2 ศักยภาพของนิสิตในการศึกษาต่อหรือท างาน 
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 3.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสอนเสริมและสอบย่อย  
 3.2 สอดแทรกทักษะการอ่านและน าเสนอบทความภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี
พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า 
มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

4. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอน 
5.  หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค.003/ปค.004) ในระบบ supreme ของ

มหาวิทยาลัย  
6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันก าหนดแนวทางใน

การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตร มีการ
ก าหนดผู้สอนโดยมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อยเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (B.Sc.Chem_59_5.2_1) หลังปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค
เรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
พัฒนาการสอนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรมาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาสัมมนาเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการน าเสนอและเพ่ิมเติมความรู้ที่ทันสมัย และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการเสริม
ให้แก่นิสิต จากการประเมินระบบและกลไกในปีการศึกษา 2558 เสนอให้อาจารย์ผู้สอนระบุแนวทางการปรับปรุง
รายวิชาให้ชัดเจนใน มคอ. 3-6 ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้มีการระบุรายละเอียดการปรับปรุง/พัฒนาไว้ใน 
มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกัน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนพบว่ามีการด าเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน
และมีประสิทธิภาพและจากการรับฟังความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรได้น ามาวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ได้
มีการก าหนดผู้สอนในการเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมตามความต้องการของนิสิต นอกจากนี้ได้มีการทวนสอบนิสิตใน
รายวิชาสัมมนาโดยการสัมภาษณ์ ได้รับฟังความคิดเห็นของนิสิตพบว่าอยากให้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการเลือกหัวข้อ
และการให้ค าปรึกษาในรายวิชาสัมมนา ซึ่งทางหลักสูตรจะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงต่อไป 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไป
เป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในมคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
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3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิชาเคมี 
ก ากับให้ผู้สอนจัดท 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 2559 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ตามระบบและขั้นตอน 
โดยมีการปรับรูปแบบมาใช้ระบบ มคอ.3 ออนไลน์ ซึ่งนิสิตสามารถดู มคอ.3/มคอ.4 ได้ในระบบ supremeและให้
ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอนทุกรายวิชา
โดยในภาคการเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ.3 จ านวน 36 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 
จ านวน 27 รายวิชามีการติดตาม ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ในการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
และยังก าหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบให้แก่ประธานหลักสูตรในการตรวจติดตามการจัดท ามคอ.3 ผ่านระบบออนไลน์ 
ซึ่ งอาจารย์ประจ าหลักสู ตร ได้ มี การประชุม เ พ่ือติ ดตามและปรับปรุ งกระบวนการการจัดท ามคอ. 3 
(B.Sc.Chem_59_5.2_2) พบว่าระบบที่จัดท าขึ้นก าหนดให้ผู้สอน นิสิต และ ประธานหลักสูตรสามารถดู มคอ.3/
มคอ.4 ได้เท่านั้น ควรมีการก าหนดสิทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือความรวดเร็ว
ในการก ากับติดตาม ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้การท างานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม ตามความต้องการของนิสิต และจากการ
รับฟังความคิดเห็นของนิสิต พบว่าอยากให้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการเลือกหัวข้อและการให้ค าปรึกษาในรายวิชา
สัมมนา ซึ่งทางหลักสูตรจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. น าเสนอผลการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมภาควิชาเพ่ือคัดเลือกรายวิชา โดยพิจารณา
จากสาระรายวิชา งานวิจัย และความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ผู้สอน  

3. มอบหมายอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบด าเนินการ ประเมินผลการบูรณาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตามสรุปผลการบูรณาการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาต่อไป  
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 ในรายวิชา คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม มีการจัดการเรียนการสอนทีมบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสื่อสาร ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และ ICT นิสิตได้ศึกษาการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนและสะท้อนถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากกรณีศึกษาผ่านคลิป
วิดีโอ poison fire เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาแก๊สจากแหล่งขุดเจาะน้ ามันใน
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ประเทศไนจีเรียและเปรียบเทียบกับปัญหาห้วยคลิตี้ซึ่งปนเปื้อนตะกั่วในน้ าและดินในจังหวัดกาญจนบุรี ผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ส่งผลโดยตรงกับวิถีการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน นิสิตอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สาเหตุ และการแก้ไขปัญหา และ โดยนิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ด้วยการศึกษากรณีศึกษาข่าวสารปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน/โรงงาน จากแหล่งต่างๆ เช่น การท าเหมืองทองแดง โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน น้ ามันรั่วในทะเล น้ าเน่าจาก 
algae bloom นอกจานี้นิสิตยังได้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น งานบุญบั้งไฟ การปล่อยโคมยี่เปง และลอยกระทง ซึ่งมีการทิ้งขยะกระทง โคม บั้งไฟ ท าให้เกิด
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางเสียง น้ าและอากาศรวมทั้งยังก่อให้เกิดเพลิงไหม้และส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดย
เครื่องบินอีกด้วย โดยนิสิตรวบรวมปัญหาที่พบในข่าวสารจากแหล่งต่างๆ มาเป็นกรณีศึ กษาและตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบ ประมวลผล วิเคราะห์ วิจารณ์และน าเสนอปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาโดยจัดท ารายงานและ
น าเสนอหน้าชั้นในรูปแบบต่างๆ เช่น อ่านข่าว รายการสารคดี  โต้วาที เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้นิสิต
ตระหนักถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ถูกวิธีและเหมาะสมไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (B.Sc.Chem_59_5.2_3) 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยในรายวิชา คม 447 ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี และ คม 
465 โครงงานเคมี 2 ซึ่งมีการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเห็ดถั่งเช่าหรือหญ้าหนอน โดยมีการกล่าวถึงทฤษฎี
และหลักการของวิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่า การกระตุ้นดอกเห็ด และสารออกฤทธิ์ในเห็ดที่มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา 
จากนั้นได้ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนิสิตจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา วิธีการใช้ค าส าคัญ
ในการค้นหา และตามด้วยการอ่านบทความทางการวิจัย นิสิตยังได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากงานวิจัยของคณาจารย์ใน
ภาควิชาในหัวข้อเรื่อง “การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเอนไซม์  ไทโรซิเนสของไลโปโซมที่บรรจุสาร
สกัดเห็ดถั่งเช่าสีทอง”  ซึ่งได้รับทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2559 ทั้งสองรายวิชามีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน ระหว่าง อาจารย์ผู้สอน และเพ่ือนนิสิต ก่อให้เกิดทักษะกระบวนการวิจัยจาก
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในรายวิชา คม 465 นิสิตได้ลงมือท าการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเห็ดได้ด้วย
ตนเอง  

-  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
จากข้อมูลการส ารวจความต้องการชุมชนจังหวัดสระแก้ว เมื่อปี 2558 ที่มีความต้องการให้น าวัสดุธรรมชาติ

จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ดังนั้นภาควิชาจึงได้ท าการทดลองใช้ข้าวโพดอ่อน ซึ่งข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ
สองของจังหวัดสระแก้ว มาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า เพ่ือใช้พืชเกษตรท้องถิ่นที่มีราคาถูกมา
ประยุกต์ใช้กับสมุนไพรที่มีราคาสูง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ของชุมชน จากการศึกษาวิจัย พัฒนา
ปรับสูตรอาหารจนได้สูตรที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด ในรายวิชา คม 465 โครงงานเคมี 2 ภาควิชาน าองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนร่วมกับโครงการบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ใน “โครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”
(B.Sc.Chem_59_5.2_4) โดยร่วมจัดฐานกิจกรรม “การเพาะเห็ดถั่งเช่าสมุนไพรมหัศจรรย์จากยอดเขาธิเบตสู่
ประเทศไทย” มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่า การกระตุ้นดอกเห็ด สารออกฤทธิ์ในเห็ดที่มีสรรพคุณ
ทางเภสัชวิทยา และการสกัดสารออกฤทธิ์ในเห็ด นอกจากนี้ยังมีชาสมุนไพรเห็ดถั่งเช่าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลอง
ชิม ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จัก และตื่นเต้นกับเห็ดสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย ราคาสูงมาก ซึ่งประชาชนทุก
ระดับสามารถเข้าถึงได้ จากโครงการนี้การน านิสิตออกไปร่วมในการบริการวิชาการเป็นการมุ่งเน้นทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยฝึกให้นิสิตได้มีการท างานร่วมกัน มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งท าให้เกิด
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การคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration and critical thinking) นิสิตได้มีการน าความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information 
media and technology skills) รวมทั้งท าให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา บูรณาการองค์ความรู้และสามารถพูด
อธิบายสื่อสาร เผยแพร่สาระให้แก่ผู้ที่สนใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร
และการแสดงออกในที่สาธารณะของนิสิตท าให้นิสิตได้รับการฝึกฝนในการพูดบรรยายและสามารถน ามาใช้ในรายวิชา
สัมมนาที่จะต้องพูดอธิบายงานวิจัยหน้าชั้นเรียน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 11-12 
พฤศจิกายน 2559 (B.Sc.Chem_59_5.2_5) นิสิตในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้ร่วมกันตั้งบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเคมี โดยในงานได้มีการจัดแสดงแลปปฏิบัติการทางด้านเคมี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม
ต้นและมัธยมปลายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการย้อมสีจากธรรมชาติ (คม 391) มีการอธิบาย
เครื่องมือ (คม 397) และสาธิตหลักการกลั่น (คม 294) ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กล้าคิด กล้าท าและกล้าแสดงออก เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของคณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตามสรุปผลการบูรณาการพบว่ามีการด าเนินการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนครบทุกประเด็นโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ก าหนดไว้  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 วาระเรื่องภาระงานสอน 
B.Sc.Chem_59_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่อง การก ากับ

ติดตาม มคอ.3/มคอ.4 
B.Sc.Chem_59_5.2_3 มคอ.5 รายวิชา คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 
B.Sc.Chem_59_5.2_4 สรุปโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 

3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
B.Sc.Chem_59_5.2_5 สรุปโครงการ SWU OPEN HOUSE 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.2  
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 

 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการ

ท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
ร่วมกันในที่ประชุมภาควิชา 
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7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.Chem_59_5.3_1) 
และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ตระหนักถึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้  มคอ.3 รวมทั้งพิจารณา
น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping ที่ระบุใน มคอ.2 ในทุกรายวิชา และ
วางแผนให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน โดยให้
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่ามีการประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา โดยสรุปผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2559 พบว่านิสิตมีผลการเรียนรู้ครบ
ทุกด้านและแต่ละวิชามีมาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามที่ระบุไว้ในมคอ. 3  

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปแบบประเมิน

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุมภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการ

เรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E  
6.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผู้สอนลงนาม หัวหน้าภาควิชา  และ
ส่งให้คณบดีลงนามต่อไป  

7. หลักสูตรน าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท า มคอ.7 
 

 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนมีการพิจารณา curriculum mapping เพ่ือก าหนดวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตตามน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม  curriculum mapping ที่ระบุในมคอ.2 ซึ่งมี
เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รวมถึงการท ารายงาน การน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน มีการวิพากย์ข้อสอบในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนโดยการปรับปรุงรูปแบบข้อสอบให้มีจ านวนการ
ประเมินแบบต่างๆ เช่น ความจ า ความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นต้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมความยากง่าย
ของข้อสอบให้สอดคล้องกับเวลาสอบ เมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาระดับขั้นของผล
การเรียนของนิสิต มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยพิจารณาการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
ร่วมกันในที่ประชุมภาควิชา พบว่าภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิตติด E ในรายวิชาเคมี คม 100 คม 190 และภาคเรียนที่ 
2/2559 มีนิสิตติด E ในรายวิชา คม 101 คม 222 ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาได้ท าการชี้แจงในการประชุม
ภาควิชาและมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเรียกนิสิตเข้าพบ พูดคุยถึงปัญหาในการเรียน และติดตาม ดูแลนิสิตคน
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ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีนิสิตติด E ในรายวิชาที่เรียนร่วมกับภาควิชาอ่ืน ได้แก่ ชว 101 ชว 191 คณ 115 
ชว 102 คณ 116 ซึ่งพบว่าเป็นรายวิชาที่มีนิสิตตกเป็นจ านวนมาก และพิจารณาผลการเรียนรายวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร
พบว่ามีผลการกระจายผลการเรียนเป็นปกติ ในปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงการตัดเกรดโดยใช้ T score ใน
รายวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา คม 100 คม 101 คม 313 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการพบว่า
มีการด าเนินการตามระบบและกลไกโดยมีข้อเสนอแนะให้รายวิชาอ่ืนๆ มีการตัดเกรดโดยใช้ T score เพ่ิมขึ้นในปี
ถัดไป เพ่ือให้ทราบการกระจายของข้อมูลท าให้ได้มาตรฐานในการตัดสินผลการเรียน 
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้ผู้สอน

จัดท า มคอ.5/มคอ.6 
3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดู

ความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร 
5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ร่วมกับภาควิชาเคมีก าหนดให้มีการติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาโดยมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา
รับผิดชอบจัดท า มคอ.5/มคอ.6  ตามระบบและขั้นตอน โดยมีการปรับรูปแบบการจัดท ามาเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งใน
ภาคการเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ.3 จ านวน 36 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 27  
รายวิชา มีการติดตาม ตรวจสอบการจัดท า มคอ.5/มคอ.6   ในการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และยัง
ก าหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบให้แก่ประธานหลักสูตรในการตรวจติดตามการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้มีการประชุมเพ่ือติดตามและปรับปรุงกระบวนการการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 
(B.Sc.Chem_59_5.3_2) พบว่าระบบที่จัดท าขึ้นก าหนดให้ผู้สอน และประธานหลักสูตรสามารถดู มคอ.5/มคอ.6 ได้
เท่านั้น จึงเสนอว่าควรมีการก าหนดสิทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณา มคอ.5/มคอ.6 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สรุปผลการประเมินของบัณฑิตและ
สรุปผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ามคอ . 7 ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรมของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_5.3_1 สรุปผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้

รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  เรื่อง การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

B.Sc.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่อง การก ากับ
ติดตาม มคอ.5/มคอ.6 

 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_5.3_6.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_5.3_6.pdf
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 7  ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน  

B.Sc.Chem_59_5.4_1 
รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 6 ครั้ง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรวท.บ. สาขาวิชาเคมี ได้รบัการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันที ่17 ก.พ. 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

B.Sc.Chem_59_5.4_2 
เล่ม มคอ. 2 ประทับตรา
จาก สกอ. 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 
3 ในภาคเรียนที่ 1/2559จ านวน 36 วิชา และภาค
เรียนที่ 2/2559จ านวน 27 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

B.Sc.Chem_59_5.4_3 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 3ทุกรายวิชา (63 
รายวิชา) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรได้จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2559
จ านวน 36 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 
27 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
2559 ครบทุกรายวิชา  

B.Sc.Chem_59_5.4_4 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 5 ทุกรายวิชา (63 
รายวิชา) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

B.Sc.Chem_59_5.4_5  
มคอ. 7 
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 
18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.57 () 

B.Sc.Chem_59_5.4_6 
สรุปแบบประเมินการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปกีารศึกษา 2558 

มี ก ารประ ชุม เพื่ อ ส รุ ปผลการประ เมิ นกา ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ . 7 ในปีการศึกษา
2558 เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  ในปี2559 โดยให้ทุกรายวิชาระบุการ
ปรับปรุ ง ในมคอ . 3-6 ของรายวิชาที่ เปิดในปี
การศึกษา 2559 () 

B.Sc.Chem_59_5.4_7 
รายงานการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
มคอ.7 ปกีารศึกษา 2559 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

มีอาจารย์พรทิพย์ บุญศรี และอาจารย์ศิริขวัญ พล
ประทีป เป็นอาจารย์ใหม่ในหลักสูตรและได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน () 

 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ () 

 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

มีบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
() 

B.Sc.Chem_59_5.4_8 
รายงานสรุปการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 จากคะแนน
เต็ม 5.00 () 

B.Sc.Chem_59_5.4_9 
สรุปความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสตูร 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5.00 () 

B.Sc.Chem_59_5.4_10 
สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชา เพ่ือ
รวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 
 4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 5. ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณา
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เห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการจัดล าดับความ
จ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
 6. ภาควิชาด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
 7. มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
น าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้ในประเด็น
ใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ  

ในทุกปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตและคณาจารย์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนในปี
การศึกษา 2558 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้ระดับคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

1. ห้องสมุดควรจะมีหนังสือให้ค้นคว้าได้มากกว่านี้  และมีการพัฒนาความทันสมัยของหนังสือตลอดเวลา
เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

2. อยากให้เพ่ิมเติมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวน
นิสิต 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปีการศึกษา 2558 จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้
ระดับคะแนน 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นอาคารเก่าท า
ให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 
 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางแผนในการเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยัง
ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาเสนอขอตั้งงบประมาณและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรในการก ากับของภาคฯ 
ดังนี้   

- งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดล าแสงคู่ 
เครื่องผลิตน้ าคุณภาพสูงส าหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องชั่งทศนิยม 5 ต าแหน่ง เครื่อง autoclave และตู้แช่แข็งแบบ
แนวนอน -80 องศาเซลเซียส (B.Sc.Chem_59_6.1_1) 

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 15 รายการ เป็นเงิน 
705,600 บาท (B.Sc.Chem_59_6 .1_2)  โ ดยได้ จั ดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  เ ครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โน้ ตบุ๊ ก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องให้ก าเนิดแสงยูวี เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า เครื่องกรองน้ า สแกนเนอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เก้าอ้ีส านักงาน ตู้
สูงบานเลื่อนอเนกประสงค์ มู่ลี่ 

- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปี
งบประมาณ  2560 (B.Sc.Chem_59_6.1_3) ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 248,700 บาท โดยได้
จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่งเตาให้ความร้อน เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตู้เย็น 
 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
และส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
- จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีค่อนข้างน้อย 
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- อยากให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น เพราะเครื่องเดิมมีอายุการใช้งานเยอะมากจนผลที่ได้คลาดเคลื่อน 
ไม่มีความถูกต้อง เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องมือทางเคมี  

 นอกจากนี้ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากับ 4.44
จากคะแนนเต็ม 5 (B.Sc.Chem_59_6.1_4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้พบว่ามีการด าเนินการตามระบบ และเสนอให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมส ารวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ และความพร้อมในการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดยภาควิชาเคมีได้
อนุเคราะห์สถานที่ตั้งอุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่จะคอยดูแลเครื่องมือ ในปีการศึกษา 2559 มีการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันดังนี้ เครื่อง AA จ านวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ห้อง 19-901 และ เครื่อง GC จ านวน 2 
เครื่องตั้งอยู่ที่ห้อง 19-901 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ สารเคมี อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ประจ าห้องเรียน พร้อมจุดเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตส าหรับการค้นคว้าผ่านระบบ wifi/wireless ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ เอกสาร/ต ารา 
ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอื่นๆ 

นอกจากนี้ภาควิชาให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ โดยเฉพาะส่วนของ
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนเคมี และตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี มีการวางแผนด าเนินการสร้างห้องปฏิบัติการต้นแบบตั้งแต่ปี 2557 ได้
ห้องปฏิบัติการต้นแบบจ านวน 2 ห้อง จากนั้นในปีการศึกษา 2558 ได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบเพ่ิมเติมจ านวน 2 ห้อง 
และในปี 2559 ได้มีการจัดท าห้องปฏิบัติการต้นแบบครบทุกห้อง โดยมีการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีไปใช้ใน
รายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา จากการพัฒนาระบบดังกล่าวท าให้นิสิตตระหนักถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
จรรยาบรรณเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการด าเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 2. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  

จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนในปีการศึกษา 2558 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้ระดับ
คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

- ห้องสมุดควรจะมีหนังสือให้ค้นคว้าได้มากกว่านี้ และมีการพัฒนาความทันสมัยของหนังสือตลอดเวลา
เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
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- อยากให้เพ่ิมเติมอุปกรณ์ในห้อง Lab และ เครื่องมือที่ใช้ในห้องทดลองให้ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอต่อ
จ านวนนิสิต 

จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปีการศึกษา 2558 จากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ระดับคะแนน 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
อาคารเก่าท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 
 หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2558 

ผลการด าเนินการปีการศึกษา 2559 

1. ห้องสมุดควรจะมีหนังสือให้ค้นคว้าได้มากกว่า
นี้ และมีการพัฒนาความทันสมัยของหนังสือ
ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ต ารา 
และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี 
และได้มีการเสนอซื้อหนังสือเพ่ิมเติมไปยังส านักหอสมุดกลาง
อย่างต่อเนื่อง 

2. อยากให้เพ่ิมเติมอุปกรณ์ และ เครื่องมือที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอ
ต่อจ านวนนิสิต 

ภาควิชามีการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. ให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
อาคารเก่าท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค 

ประสานงานกั บคณะวิ ทยาศาสตร์ ใ นการปรั บปรุ ง
สาธารณูปโภค  

 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2559 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้ระดับ

คะแนน 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเ พ่ือการปรับปรุงสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ดั งต่อไปนี้  
(B.Sc.Chem_59_6.1_4) 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการ 

อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
และบางอย่างช ารุด 

หลักสูตรได้มีการจัดท าค าขอตั้งงบส าหรับจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมืออย่างต่อเนื่องทุกปี 

ห้องเรียนตึก 15 ชั้น 7 เก่ามาก Wifi เข้าไม่ถึง ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน 15-721 15-722 15-
724 แล ะ  15-926 นอก จ าก นี้ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
ประสานงานกับคณะในการติดตั้งสัญญาณ wifi เพ่ิมเติม 

อยากให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น เพราะ
เครื่ อง เดิมอายุการใช้ งานเยอะมาก เช่น 
โปรเจคเตอร์ เครื่องมือทางเคมี  

มีการด าเนินการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เรียบร้อย
แล้ว และจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

 
 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2559 จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ระดับ
คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นอาคารเก่าท าให้มี
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ปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการติดตามผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Chem_59_6.1_1 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

B.Sc.Chem_59_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

B.Sc.Chem_59_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต
แพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 2560 

B.Sc.Chem_59_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_6.1_1.pdf
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

การเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร 

กรกฏาคม 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
เคมี มีการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (ส าเร็จตามแผน) 

วางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตร 

มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้งาน
ในปี 2560 โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 3/2560 เมื่อ 1 มีนาคม 2560 

วางแผนและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการจัดท า
สหกิจศึกษา 

กรกฏาคม 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ได้มี ก ารวางแผนในการส่ งอาจารย์ เข้ า
อบรมสหกิจศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 คน 

 

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

- 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี) 
การปรับรายวิชาเคมีพ้ืนฐานส าหรับนิสิตเคมี และปรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับรายวิชา
บรรยาย 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน 
AUN-QA  

กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วางแผนและเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท า
สหกิจศึกษา 

กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วางแผนการประเมินนิสิตตามสมรรถนะที่ก าหนด กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การจัดท าเพจประชามสัมพันธ์หลักสูตรและ
กิจกรรมในภาควิชา 

กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
 - ควรพิจารณาปรับแผนการเรียนให้มีความเหมาะสมและต่อเนื่องในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน 
 - หลักสูตรควรพิจารณาถึงจ านวนการรับนิสิตที่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรในภาควิชาโดยควรค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย  

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  - การปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนในหลักสูตรปรับปรุง 
  - ปรับจ านวนรับนิสิตลงในหลกัสูตรปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรในภาควิชา 
 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
  - ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนในหลักสูตรปรับปรุง 2560 
  - ได้มีการปรับจ านวนรับนิสิตจาก 90 คน เป็น 60 คน ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  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 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.13 ระดับดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.52 ระดับดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 3.37 ระดับดี (13 ตัวบ่งชี)้ 
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ผลการประเมิน(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

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

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

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

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี2บัณฑิต    4.13 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

83.53 20 4.18 4.18 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปรญิญาตรี) 

40 49 81.63 4.08 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   2.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      2 2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.52 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร     3.56 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  4  5 80 5 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1   5 20 1.67 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0.8  5  16 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 43.81 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.37 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

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

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.13 
(2.1,2.2) 4.13 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 
(3.1,3.2,3.3) - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.52 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.52 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.08 3.50 4.11 3.37 ระดับคุณภาพดี 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและส่วนมากได้งานท าตรงสาขาเคมี 

ส่งเสริมทักษะปัญญาโดยการสอดแทรกกิจกรรมในชั้น
เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีนิสิตได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ 
 
2. มีนิสิตได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้
เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ส่งเสริมทักษะการท าโครงงานวิจัยให้กับนิสิต และ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสไปน าเสนอผลงานและ
ยกย่องชมเชยนิสิตเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง 
2. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและรับใช้
สังคม โดยการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึง 
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3. มีนิสิตได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ควรมีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

 
ควรสอดแทรกทักษะทางภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนให้มากข้ึนและส่งเสริมการอ่านต าราหรือ
บทความภาษาอังกฤษ 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองในการน ามาพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

 
 

2. มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดี มี
การเตรียมอาจารย์ทดแทนผู้ที่ก าลังจะเกษียณ 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทางด้านวิชาชีพ (career path) และสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการท าหลักสูตรสหกิจศึกษา และการประเมินระบบ 
AUN-QA 

2. ควรมีระบบการธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานประจ ามากจึงท า
ให้มีเวลาท างานวิจัย พัฒนาผลงานและต าแหน่งทาง
วิชาการน้อย 

สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการ 
และทุนวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือก าหนดสมรรถนะของบัณฑิต 
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

1. ควรมีการประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพ 
2. ควรมีรูปแบบการทวนสอบที่หลากหลายและแจ้ง
ผลการทวนสอบให้ผู้สอนทราบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
-                - 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีและการจัดการของเสียโดยมีการจัดท า
ห้องปฏิบัติการต้นแบบครบทุกห้องปฏิบัติการ 

2. หลักสูตรมีจัดหาและปรับเปลี่ยนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการประเมินของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

1. สอดแทรกเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
และการจัดการของเสียให้กับนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

 
2. ควรมีการเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนนิสิตโดยตรง 
เช่น การพูดคุย focus group หรือผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้การตอบสนองได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ห้องปฏิบัติการอาคาร 15 มีสภาพเก่า ท าให้มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค  

ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 15 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

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

  
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.มณีกานต์  น้ าสอาด                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: อ.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: อ.พรทิพย์  บุญศรี                                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: อ.อนัญญา  ไตรบ ารุงสุข                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: อ.ศิริขวัญ  พลประทีป                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 

รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จ านว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

BI101 1/2559 - - 
1
2 

1
8 

2
9 

17 7 7 - - - - 
- - - 

90 83 

BI191 1/2559 - 
1
4 

2
9 

2
5 

1
3 

1 1 2 - - - - 
- - 3 

88 83 

CH100 1/2559 3 7 
1
1 

1
1 

2
9 

13 8 7 - - - - 
- - - 

89 82 

CH190 1/2559 3 
1
9 

2
9 

2
8 

5 1 - 2 - - - - 
- - 1 

88 85 

CH235 1/2559 6 4 4 
1
1 

1
8 

12 
1
5 

- - - - - 
- - 6 

76 70 

CH241 1/2559 - - - - 1 2 1 - - - - - - - - 4 4 

CH251 1/2559 2 3 
1
4 

1
4 

1
6 

10 7 - - - - - 
- - - 

66 66 

CH253 1/2559 
1
8 

9 
1
0 

7 
1
5 

4 3 - - - - - 
- - - 

66 66 

CH290 1/2559 
1
3 

1
3 

1
5 

1
7 

8 - - - - - - - 
- - - 

66 66 

CH312 1/2559 8 5 5 
1
8 

1
0 

12 7 - - - - - 
- - 1 

66 65 

CH323 1/2559 6 6 
1
2 

8 
1
3 

6 4 - - - - - 
- - - 

55 55 

CH336 1/2559 - - 1 2 1 - - - - - - - - - - 4 4 

CH351 1/2559 7 6 5 
1
3 

1
4 

11 1 - - - - - 
- - - 

57 57 

CH352 1/2559 6 7 9 
1
2 

1
3 

8 2 - - - - - 
- - - 

57 57 

CH390 1/2559 
2
7 

7 
1
6 

5 2 - - - - - - - 
- - - 

57 57 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จ านว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CH391 1/2559 
1
7 

1
4 

1
5 

9 - - - - - - - - 
- - - 

55 55 

CH423 1/2559 9 6 8 6 9 4 2 - - - - - - - - 44 44 
CH433 1/2559 4 2 3 4 - - - - - - - - - - - 13 13 

CH447 1/2559 2 5 
1
1 

- 1 - - - - - - - 
- - - 

19 19 

CH451 1/2559 
1
6 

1
7 

1
1 

- - - - - - - - - 
- - - 

44 44 

CH460 1/2559 - - - - - - - - - - - - 
4
4 

- - 
44 44 

CH464 1/2559 
4
2 

3 - - - - - - - - - - 
- - - 

45 45 

CH473 1/2559 
1
0 

1
3 

1
5 

3 - - - - - - - - 
- - - 

41 41 

CH479 1/2559 - 3 1 - - - - - - - - - - - 1 5 4 

CH493 1/2559 
1
3 

1
0 

1
7 

1
7 

- - - - - - - - 
- - - 

57 57 

CH495 1/2559 7 
1
6 

1
2 

6 3 - - - - - - - 
- - - 

44 44 

MA115 1/2559 5 3 4 3 
1
4 

19 
2
7 

1
0 

- - - - 
- - 9 

94 75 

PY100 1/2559 - 1 8 
1
9 

2
2 

14 2 - - - - - 
- - 1 

67 66 

PY180 1/2559 
2
2 

2
3 

1
6 

4 1 - - - - - - - 
- - - 

66 66 

SCI301 1/2559 7 
2
0 

2
5 

7 5 2 - - - - - - 
- - - 

66 66 

SCI302 1/2559 4 5 
1
9 

2
2 

7 - - - - - - - 
- - - 

57 57 

SWU12
1 

1/2559 6 
2
4 

2
6 

1
3 

1
1 

4 1 2 - - - - 
- - 1 

88 85 

SWU14
1 

1/2559 
2
5 

4
6 

9 3 - 1 - 2 - - - - 
- - 1 

87 84 

SWU15
1 

1/2559 
1
7 

3
8 

2
2 

4 - 2 - 2 - - - - 
- - 2 

87 83 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 77 

รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จ านว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

SWU25
2 

1/2559 
2
8 

2
9 

8 1 - - - - - - - - 
- - - 

66 66 

SWU37
1 

1/2559 
1
9 

2
5 

1
0 

3 - - - - - - - - 
- - - 

57 57 

BI102 2/2559 - - 2 
1
3 

1
6 

22 
1
8 

1
4 

- - - - 
- - 6 

91 71 

CH101 2/2559 1 1 
1
4 

1
1 

2
5 

15 
1
3 

5 - - - - 
- - 1 

86 80 

CH191 2/2559 
1
8 

1
6 

2
4 

1
6 

5 2 3 - - - - - 
- - - 

84 84 

CH222 2/2559 2 5 
1
0 

8 
1
5 

9 
1
2 

5 - - - - 
- - 2 

68 61 

CH241 2/2559 2 6 8 
1
7 

2
0 

8 4 - - - - - 
- - - 

65 65 

CH281 2/2559 
1
4 

3
2 

1
6 

3 - - - - - - - - 
- - - 

65 65 

CH294 2/2559 
2
5 

2
4 

1
1 

3 2 - - - - - - - 
- - - 

65 65 

CH296 2/2559 
1
2 

1
5 

1
8 

1
4 

6 - - - - - - - 
- - - 

65 65 

CH313 2/2559 
1
7 

1
7 

1
3 

9 7 2 1 - - - - - 
- - - 

66 66 

CH325 2/2559 
1
0 

4 9 8 
1
2 

4 7 - - - - - 
- - - 

54 54 

CH336 2/2559 
2
1 

1
1 

1
7 

8 9 9 4 - - - - - 
- - - 

79 79 

CH341 2/2559 5 5 8 
2
2 

1
0 

6 1 - - - - - 
- - - 

57 57 

CH353 2/2559 3 6 
1
5 

1
1 

1
6 

5 1 - - - - - 
- - - 

57 57 

CH397 2/2559 
1
7 

1
8 

1
2 

8 2 - - - - - - - 
- - - 

57 57 

CH452 2/2559 
1
5 

5 8 6 8 13 2 - - - - - 
- - - 

57 57 

CH453 2/2559 
1
0 

7 
1
1 

3 2 - - - - - - - 
- - - 

33 33 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จ านว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CH461 2/2559 
1
2 

1
6 

1
3 

2 - 2 - - - - - - 
- - - 

45 45 

CH465 2/2559 
4
0 

5 - - - - - - - - - - 
- - - 

45 45 

CH475 2/2559 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 
CH476 2/2559 4 4 9 8 3 - - - - - - - - - - 28 28 

CH494 2/2559 
2
0 

2
4 

8 5 - - - - - - - - 
- - - 

57 57 

MA116 2/2559 6 6 
1
0 

1
3 

1
2 

7 
1
4 

5 - - - - 
- - 1

0 
83 68 

SWU11
2 

2/2559 3 
3
7 

3
2 

8 2 - 1 - - - - - 
- - - 

83 83 

SWU12
2 

2/2559 2 
1
5 

1
7 

2
2 

1
4 

9 2 2 - - - - 
- - - 

83 81 

SWU14
5 

2/2559 
4
7 

2
1 

1
3 

- - - - 2 - - - - 
- - - 

83 81 

SWU25
1 

2/2559 2 
4
4 

1
4 

4 1 - - - - - - - 
- - - 

65 65 

SWU35
1 

2/2559 
1
3 

2
6 

1
7 

1 - - - - - - - - 
- - - 

57 57 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

BI101 1/2559 ติด E จ านวน 
7 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
น้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

CH100 1/2559 ติด E จ านวน 
7 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
น้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

MA115 1/2559 ติด E จ านวน 
10 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
การค านวณน้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

BI102 2/2559 ติด E จ านวน 
14 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
น้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

CH101 2/2559 ติด E จ านวน 
5 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
น้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

CH222 2/2559 ติด E จ านวน 
5 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
น้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

MA116 2/2559 ติด E จ านวน 
5 คน 

ติดตามการ
รายงาน มคอ 5  

นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน
การค านวณน้อย 

ควรมีการจัดสอนเสริม
หรือจัดติวโดยรุ่นพ่ี 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

ไม่มี 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

ทุกรายวิชาสอนครบถ้วน



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หน้า 80 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH241 ชีวเคมี 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH251 สถิติส าหรับนักเคมี 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH253 เคมีวิเคราะห์ 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH290 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH312 เคมีอนินทรีย์1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH323 เคมีอินทรีย์ 2 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH336 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH351 เคมีวิเคราะห์ 2 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH352 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH390 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH391 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH433 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH451 นิติเคม ี 1/2559   ระบุในมคอ.5  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

CH460 ฝึกงาน 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH464 โครงงานเคมี 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH473 เคมีอุตสาหกรรม 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH479 เคมีสิ่งแวดล้อม 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH493 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1/2559   ระบุในมคอ.5  

CH495 ปฏิบัติการอินทรียเคมีข้ันสูง 1/2559   ระบุในมคอ.5  

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559   ระบุในมคอ.5  

PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป 1/2559   ระบุในมคอ.5  

PY180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1/2559   ระบุในมคอ.5  

SCI301 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 

1/2559   ระบุในมคอ.5  

SCI302 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

1/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 

1/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์ 

1/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 1/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1/2559   ระบุในมคอ.5  

BI102 ชีววิทยา 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH101 เคมีทั่วไป 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH222 เคมีอินทรีย์ 1 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH241 ชีวเคมี 1 2/2559   ระบุในมคอ.5  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

CH281 ความปลอดภัยทางเคมี 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH294 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH296 ปฎิบัติการชีวเคมี 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH313 เคมีอนินทรีย์2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH325 สเปกโตรสโคปีของสารประกอบ
อินทรีย์ 

2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH336 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH341 ชีวเคมี 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH353 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH397 ปฎิบัติการการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือ 

2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH461 สัมมนา 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH465 โครงงานเคมี 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH475 เคมีเภสัช 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH476 เคมีอาหาร 2/2559   ระบุในมคอ.5  

CH494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

2/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค ์

2/2559   ระบุในมคอ.5  

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559   ระบุในมคอ.5  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559   ระบุในมคอ.5  

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และ
คณาจารย์ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย การปรับกลยุทธ์การสอน การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ
การประเมินผล 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดแทรกไปกับการสอนในรายวิชา 
ให้เห็นถึงผลกระทบจากการท าผิด
จรรยาบรรณ  

-พยายามปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  
- เข้มงวดในการตรวจเช็คงานที่สั่ง
ให้ตรงเวลาและไม่ลอกงานเพ่ือน  

ความรู้ การเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขา ที่
เนื้อหามีความใหม่ และลุ่มลึกกว่า
วิชาระดับมัธยมปลาย พบว่าการที่
นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ไม่แน่น ท าให้
นิสิตมีปัญหาในการท าความเข้าใจ
บทเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น 

ผู้สอนทบทวนความรู้พ้ืนฐานให้นิสิต
ก่อนเริ่ม บทเรียนใหม่ และปรับ
เนื้อหากิจกรรมการเรียนให้
เหมาะสมต่อสถานการณ์ และ
ยกตัวอย่างเคมีในชีวิตประจ าวันมา
บูรณาการกับหัวข้อการสอนให้
น่าสนใจ  

ทักษะทางปัญญา นิสิตยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
ปัญหา การตีโจทย์ปัญหา และการ
ออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาที่
สอดคล้อง  

ปรับปรุงการเรียนการสอน ส่งเสริม
ให้มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

วิชาปฏิบัติการมีการมอบหมายงาน
เป็นกลุ่ม ช่วยส่งเสริมความ
รับผิดชอบและทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่
เน้นการท างาน เป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตมีทักษะการสืบค้นที่ดี แต่มี
ปัญหาเกีย่วกับ wifi ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง  

ส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
แต่ควรเสนอให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบ wifi  
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  69 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 20 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 83.53 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 28.99 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  40 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  67 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   81.63 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
4.08   คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  4 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  80 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  20 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการคะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
1.67 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

1 
ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(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   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 0.8  น้ าหนัก   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.17 คะแนน  
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ภาคผนวก 3 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
หมวดที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
B.Sc.Chem_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร(มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
B.Sc.Chem_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 
 
หมวดที่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
B.Sc.Chem_59_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
B.Sc.Chem_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าประจ าปีการศึกษา 2558 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
B.Sc.Chem_59_3.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2559 วาระ 

การก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนิสิตใหม่ การตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

B.Sc.Chem_59_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5/2559 วาระ 
การก ากับติดตามการรับนิสิต  

B.Sc.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6/2559, ครั้งที่ 
1/2560-2/2560  วาระ การก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนิสิตใหม่ การตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560 

B.Sc.Chem_59_3.1_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560  วาระ 
การก ากับติดตามการรับนิสิต ปีการศึกษา 2560 

B.Sc.Chem_59_3.1_6 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.1_7 สรุปโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.1_8 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
B.Sc.Chem_59_3.1_9 สรุปโครงการพบนิสิตใหม่ ภาควิชาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2559  
B.Sc.Chem_59_3.1_10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560  วาระ

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
B.Sc.Chem_59_3.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
B.Sc.Chem_59_3.2_2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 

2559 

file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_2.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_2.2_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_1.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_8.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_8.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_8.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_8.pdf
file:///C:/Users/pum/Downloads/รายการเอกสารอ้างอิง/B.Sc.Chem_57_3.1_8.pdf
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Chem_59_3.2_3 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ครั้งที่ 1/2560  วาระเรื่อง การปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
B.Sc.Chem_59_3.2_4 รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Chem_59_3.2_5 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 1 
B.Sc.Chem_59_3.2_6 รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Chem_59_3.2_7 แผนโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
B.Sc.Chem_59_3.2_8 สรุปโครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.2_9 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 2  
B.Sc.Chem_59_3.2_10 สรุปโครงการ Sci Fair 
B.Sc.Chem_59_3.2_11 สรุปโครงการก้าวแรกสู่นักวิทย์รุ่นเยาว์ 
B.Sc.Chem_59_3.2_12 สรุปโครงการ SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Chem_59_3.2_13 สรุปโครงการความปลอดภัยในการท างานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
B.Sc.Chem_59_3.2_14 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระ เรื่องการประเมิน

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
B.Sc.Chem_59_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_3.3_2 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
B.Sc.Chem_59_3.3_3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_3.3_4 สรุปผลการประเมินข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_3.3_5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระ เรื่องการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิต 
 
หมวดที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
B.Sc.Chem_59_4.1_1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วาระ เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. 

สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_4.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี ครั้งที่ 7/2558 
B.Sc.Chem_59_4.1_3 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_4.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2560  วาระ เรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
B.Sc.Chem_59_4.1_5 สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร  
B.Sc.Chem_59_4.1_6 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE และ

เกณฑ์AUN-QA  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Chem_59_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
หมวดที่ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
B.Sc.Chem_59_5.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Sc.Chem_59_5.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 - 7/2559  วาระเรื่อง

การปรับปรุงหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
B.Sc.Chem_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 วาระเรื่องภาระงานสอน 
B.Sc.Chem_59_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่อง การก ากับ

ติดตาม มคอ.3/มคอ.4 
B.Sc.Chem_59_5.2_3 มคอ.5 รายวิชา คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 
B.Sc.Chem_59_5.2_4 สรุปโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 

3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
B.Sc.Chem_59_5.2_5 สรุปโครงการ SWU OPEN HOUSE 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
B.Sc.Chem_59_5.3_1 สรุปผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้

รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  เรื่อง การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

B.Sc.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560  วาระเรื่อง การก ากับ
ติดตาม มคอ.5/มคอ.6 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
B.Sc.Chem_59_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 7 ครั้ง 
B.Sc.Chem_59_5.4_2 เล่มมคอ.2 ประทับตราจาก สกอ. 
B.Sc.Chem_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ทุกรายวิชา (63 รายวิชา) 
B.Sc.Chem_59_5.4_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชา (63 รายวิชา) 
B.Sc.Chem_59_5.4_5   มคอ.7 
B.Sc.Chem_59_5.4_6 
 

สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

B.Sc.Chem_59_5.4_7 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2559 

B.Sc.Chem_59_5.4_8 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

B.Sc.Chem_59_5.4_9 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
B.Sc.Chem_59_5.4_10 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
B.Sc.Chem_59_6.1_1 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Chem_59_6.1_2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

B.Sc.Chem_59_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต
แพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 2560 

B.Sc.Chem_59_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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