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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ป)  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี ( 3.51 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

“ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2)  

มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 4 และ 5)  

และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 3 และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  

องคประกอบท่ี 2 4.35 ระดับดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 3 2.67 ระดับปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 4 4.00 ระดับดี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 5 3.50 ระดับดี (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.51 ระดับดี (13 ตัวบงชี้) 

 

โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรจัดหาหรือเสนอแนวทางในการไดมาซ่ึงหนังสือตําราระดับสูงในศาสตรทางเคมี 

2. หลักสูตรควรกระตุนใหอาจารยผูสอนถายทอดองคความรูทางเคมีท่ีสามารถบูรณาการกับศาสตร

ทางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 
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บทนํา 

 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ป)  ชื่อยอ กศ.บ. (เคมี) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

รหัสหลักสูตร  

25540091103407 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรอบรูในวิชาเคมี มีความรูในหลักวิชาวิทยาศาสตรและวิชาชีพครูอยางลึกซ้ึง 

2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนในดานเคมีและวิทยาศาสตรในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอยางสรางสรรค 

3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 

4. สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตาํแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ดร.งามจิต  ไพรงาม วท.บ. (เคมี) 2537 

วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต) 2541  

Ph.D. (Chemistry) 2551 

2 *รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา วท.บ. (เคมี) 2541 

วท.ม. (เคมีอินทรีย) 2544 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย) 2550 

3 *ผศ.ดร.สุเชาวน  ดอนพุดซา วท.บ. (ชีวเคมี) 2547 

วท.ด. (ชีวเคมี) 2553 
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4  ดร.ศุภกาญจน  รัตนกร วท.บ. (ชีวเคมี) 2550 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตรเคมี) 2552 

Ph.D. (Biochemistry) 2558 

5  ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง วท.บ. (เคมี) 2527 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห) 2538 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น  ๆ กําหนดข้ึน 

ท้ังนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร  เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย  

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สมัภาษณ และจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• นิสิต 

• ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1,2 และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน  

“ไมผาน”) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

ผาน  

2. คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน  

11. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใช

งานในปท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 

ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ป 

ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป) ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป) 

เกณฑการประเมนิ 
ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต    

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

31.95 7.00 4.56 4.56 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

19.00 23.00 82.61 4.13 

องคประกอบท่ี 3  นิสิต   

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2 2 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจาํหลกัสตูร    3 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร      3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร     5 

    ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 5 80 5 

    ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

3 6 60 5 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2.4 5 48 5 

    ประเดน็ท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน  

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน     3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน      3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

    100 5 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 45.69 

         ตัวบงชี้ 13 

    คะแนน 3.51 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
ตัวบงชีผ้ลการดําเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

(ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ภามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผาน ความพึงพอใจของนิสติป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เทากับ 

4.51 คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผาน ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
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ตัวบงชีผ้ลการดําเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไมผาน”) 

เทากับ 4.56 คะแนน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้  12    ตัวบงชี้ 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน  12     ตัวบงชี้ 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป) มกีารดําเนนิงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุ

ไว 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 
4.35 

(2.1,2.2) 
4.35 

ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
2.67 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 

2.67 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 

4.00 
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 3.29 3.50 4.35 3.51 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางเสริมสรางคณุภาพ และขอเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตในเชิงลึก   

 

หลักสูตรควรสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตในเชิงลึก เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร สูการเปน

บัณฑิตท่ีสมบูรณ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

องคประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. จํานวนนิสิตไมเปนไปตามแผนการรับนิสิต 

 

 

2. คําถามและเกณฑจากการสัมภาษณ ยังไม

สามารถคัดเลือกนิสิตท่ีมีความตองการเปนครู 

(ขอมูลจากการสัมภาษณ) 

3. ผลงานของนิสิตท่ีเปนโครงงานยังไมไดรับ

1. หลักสูตรควรเรงประชาสัมพันธและสรางเครือขายกับ

สถานศึกษา รวมถึงชองทางท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิต 

2. คําถามและเกณฑการรับเขา ควรมีแนวทางท่ีสามารถ

คัดเลือกนิสิตท่ีมีความตองการเปนครูอยางแทจริง 

 

3. หลักสูตรควรยกระดับและพัฒนาศักยภาพนิสิตให
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การตีพิมพเผยแพรในเวทีระดับชาติ สามารถตีพิมพเผยแพรในเวทีระดับชาติได เพ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางระบบการแขงขันรวมกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยเฉพาะดานเคมีศึกษา 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

องคประกอบท่ี 4: อาจารยประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. จํานวนของอาจารยท่ีมีศักยภาพดานเคมี

ศึกษามีจํานวนนอย 

 

 

2. ผลงานของอาจารยสวนใหญเปน

ทางดานวิทยาศาสตร 

 

 

3. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรยังมีนอย 

 

1. หลักสูตรควรมีแนวทางและแผนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม

จํานวนอาจารยดานการศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปน

ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรทางดาน

การศึกษา 

2. หลักสูตรควรสนับสนุนใหมีผลงานวิชาการท่ีเปนดาน

วิทยาศาสตรศึกษา โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําของ

หลักสูตร เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ิมประสบการณ 

และบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม 

3. หลักสูตรควรสรางมาตรการและแนวทางการพัฒนาอยาง

เรงดวนเพ่ือใหอาจารยมีผลงานวิชาการ และนําไปสูการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

  
  

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จํานวนรายวิชาท่ีเปนดานการศึกษายังมีจํานวน

นอยและรายวิชาท่ีเปนการเชื่อมโยงระหวาง

ศาสตรทางดานวิทยาศาสตรกับศาสตรทางดาน

การศึกษา  

หลักสูตรควรหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยเพ่ิม

สัดสวนของรายวิชาทางดานการศึกษาเพ่ิมข้ึน และมี

รายวิชาท่ีเชื่อมโยงระหวางศาสตรทางดานวิทยาศาสตรกับ

ศาสตรทางดานการศึกษา 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

หนังสือตําราระดับสูงในศาสตรทางเคมีมีจํานวน

นอย 

หลักสูตรควรจัดหาหรือเสนอแนวทางในการไดมาซ่ึง

หนังสือตําราดังกลาว 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปรมิาณ) ปการศึกษา 2559 

ลาํดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 32 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 7 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑิต 31.95 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 21.88 รอยละ   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 19 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 32 คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 82.61 รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 

 คะแนน   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   
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13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60)      
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34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปน

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

45 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลกัสตูร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัย  ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการ  ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

ช้ิน   
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55 จํานวนบทความวิจัย  ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการ   ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัย   ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการ   ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัย   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการ   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 (0.60) 

ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัย   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการ   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย 3  ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการ   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 (0.80) 

ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัย   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการ   ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน (1.00)   ช้ิน   

72 จํานวนตํารา   ท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือ   ท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) ช้ิน   

74 จํานวนตํารา   ท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

ช้ิน   
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75 จํานวนหนังสือ   ท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

ช้ิน   

76 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

83 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 2.40  นํ้าหนัก   

 ประเด็นท่ี 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยประจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจาํหลกัสตูร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน   

86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.51 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิขาเคมี (หลักสูตร 5 ป)   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลกัสตูรการศึกษาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(5 ป)   

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2559 

 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

ณ อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร หอง 15-325 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน 

 คณะกรรมการประชุม วางแผนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร  

09.00 – 09.15 น. หัวหนาภาควิชากลาวตอนรับ คณะกรรมการผูประเมิน และกลาวเปดโครงการ  

09.15 - 09.30 น.  ประธานหลักสูตร (อาจารยงามจิต ไพรงาม) นําเสนอผลการประเมินตนเอง 

    - แนะนําอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําภาควิชา 

    - รับฟงแผนการดําเนินการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

9.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน (ตอ) 

15.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

15.30 – 16.00 น. สรุปการประเมินแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


