
 หน้า 1 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ประจ าปีการศึกษา 2559 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

วันที่รายงาน  6  กรกฎาคม  2560 
  



 หน้า 2 
 

บทสรปุผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  
(14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 
6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุรภาพดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 ระดับคุณภาพดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. จ านวนนิสิตมีน้อยกว่าแผนรับ 
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ค าน า 

 

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

การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็น

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

 ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

และคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาเคมีทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการ

จัด ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 

ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

         วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน 
 
ชื่อหลักสูตร 

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

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25550091104916 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

       หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการ

จัดการเรียนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตใน

หลักสูตรนี้มีคุณสมบัติดังนี้  

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 

2. มีความรู้ทางวิชาการเคมีอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์กับวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ และคิด

แก้ปัญหาได ้

4. มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆและน าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ครูและสังคม 

5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสารและการถ่ายทอดองค์

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

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์  / / / 
2 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / / 
3 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  / / / 
4 ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร  / / / 
5 ผศ.แพน  ทองเรือง  / / / 
6 ผศ.มะยูโซ๊ะ  กูโน  / / / 
7 ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง /  / / 
8 ผศ.สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ  / / / 
9 ผศ.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  / / / 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

10 ผศ.สุนันท์  ชัยนะกุล  / / / 
11 อ.ณัฐพล  อภิรติกุล  / / / 
12 อ.นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ /  / / 
13 อ.ประเสริฐ พัฒนาประทีป  / / / 
14 อ.พรทิพย์  บุญศรี  / / / 
15 อ.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  / / / 
16 อ.ศิริขวัญ  พลประทีป  / / / 
17 อ.ศุภกาญจน์ รัตนกร  / / / 
18 อ.สุจิตรา  ศรีสังข ์  / / / 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / / 

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

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / / 

 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ  / / 
2 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต  / / 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

 ในปีการศึกษา 2559 มีผู้จบการศึกษาจ านวนทั้งหมด 1 คน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาจ านวน 1 เรื่อง คือ 

 1. นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์และมะยูโซ๊ะ กูโน. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสืบ

เสาะหาความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในการศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”,

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 20-21 กรกฎาคม 

2560. (M.Ed.Chem_59_1.1_1) 

  

ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับเป็นที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ทุกคน โดยมีนิสิตภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาไม่เกิน 5 คน ตามเกณฑ์ 

1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  2 คน 

2. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  1 คน 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน 2 คน 

4. ผศ.ดร.แพน ทองเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  1 คน 

5. ผศ.ดร.นวลละออรัตนวิมานวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีนิสิตในความดูแลจ านวน  1 คน 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ทั้ง 5 คนมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 11 เรื่อง (M.Ed.Chem_59_1.1_2) 

2. ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 11 เรื่อง (M.Ed.Chem_59_1.1_3) 

3. ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 15 เรื่อง (M.Ed.Chem_59_1.1_4) 

4. ผศ.ดร.แพน ทองเรือง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 8 เรื่อง (M.Ed.Chem_59_1.1_5) 

5. ผศ.ดร.นวลละออรัตนวิมานวงศ์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 16 เรื่อง (M.Ed.Chem_59_1.1_6) 
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ในจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีจ านวน 3 คนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ใน

ห ลั ก สู ต รนี้  คื อ  ผ ศ .ด ร .ปิ ย รั ต น์  ด รบั ณ ฑิ ต  ผ ศ .ด ร .แ พ น  ท อ งเรื อ ง  แ ล ะ  ผ ศ .ด ร .ม ะยู โซ๊ ะ  กู โน 

(M.Ed.Chem_59_1.1_7) 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2557 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเร็วกว่ารอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากการด าเนินงานโครงการ สควค . ระยะที่  ๓ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตนิสิต สควค .ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือการจัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ให้กับนิ สิตได้ 

มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนดเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ (M.Ed.Chem_59_1.1_8) หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี จะปรับปรุงหลักสูตรในปี 

พ.ศ. 2562 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_1.1_1 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์) 

M.Ed.Chem_59_1.1_2 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

M.Ed.Chem_59_1.1_3 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

M.Ed.Chem_59_1.1_4 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

M.Ed.Chem_59_1.1_5 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 

M.Ed.Chem_59_1.1_6 ประวัติและผลงานวิจัยของผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

M.Ed.Chem_59_1.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_59_1.1_8 มคอ. 2 

  



 หน้า 12 
 

หมวดที่ 2 

บัณฑิตและนสิิต 
 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบง่ชี้ที่ 2.1)     

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในปีการศึกษา 

2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านอัต

ลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 2 คนโดยได้รับ

แบบส ารวจกลับมาจ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50 จากจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (4.40 /1) 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต       

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.40 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 2 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.40                                                                                              

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 5.00 

 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 3.67 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.00 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 5.00 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี คะแนน 4.33 
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ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

สารสนเทศ 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย คะแนน 4.20 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 50.00 

หมายเหต ุ: จ านวนบัณฑิตที่รบัการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถ

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

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีคะแนนการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี - ดีมาก และมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ด้านอยู่ใน

ระดับดีมาก 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รวม 1 คน (M.Ed.Chem_59_2.2_1) และมีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 2 ชิ้น (M.Ed.Chem_59_2.2_2, M.Ed.Chem_59_2.2_3) โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 160 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 

คะแนน 

ล าดับ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.โท 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

1 นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ ์ นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์และมะยูโซ๊ะ กูโน . “การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง

ปฏิกิริยาเคมี ในการศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”, รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. 20-21 กรกฎาคม 2560. 

 

2 - กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. “การพัฒนาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาเร่ือง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 10, 2559,  22 - 36. 

0.80 

3 - Phetsirin Tunkham, Suchao Donpudsa and Piyarat 

Dornbundit“Development of STEM activities in 

chemistry on protein to enhance the 21st century 

learning skills for high school student” Silpakorn 

University Journal of Social Sciences, Humanities, and 

Arts. 2016, Vol. 16 No.3, 217-234. 

0.80 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.6 

คิดเป็นร้อยละ 160 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_2.2_1 เอกสารยื่นขอจบการศึกษาของนายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์ 

M.Ed.Chem_59_2.2_2 กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. “การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 10, 2559,  22 - 36. 

M.Ed.Chem_59_2.2_3 Phetsirin Tunkham, Suchao Donpudsa and Piyarat 

Dornbundit“Development of STEM activities in chemistry on protein to 

enhance the 21st century learning skills for high school student” 

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. 

2016, Vol. 16 No.3, 217-234. 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

 1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เปิดรับนิสิตจ านวน 

15 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) โดยพิจารณาจากตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีจ านวน 5 คน แต่ละคนสามารถรับนิสิตที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ 5 คน 

 2. เกณฑ์การรับนิสิต ที่ปรากฏตามมคอ . 2 (M.Ed.Chem_59_3.1_1)  ก าหนดโดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาเคมี มีการประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร และผ่าน

การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยเรียน

วิชาเคมีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2554 หมวดที่ 3 

ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมีคุณสมบัติ

ของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ที่ก าหนดโดย สสวท. และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet 

based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่

สอบ) 

3. การประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี 2 ช่องทาง

คือ 1) ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 3 

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด โดยเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

-  แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

แบบ 1.1 (ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้รับทุน สควค.) มีการก าหนดให้สอบสัมภาษณ์วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาวิชาเคมีและค าถามเกี่ยวกับความเป็นครู รวมทั้งทักษะการสื่อสาร ซึ่งด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์

แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

แบบ 1.2  (ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน สควค.) จัดสอบวิชาการโดยข้อสอบส่วนกลางจากโครงการ สควค. ที่

ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ร่วมกันพัฒนาข้อสอบข้อเขียนเพ่ือใช้สอบคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชา และมีการ
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ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดค าถามส าหรับการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การให้คะแนนโดยประธานหลักสูตรและ

ตัวแทนแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากนั้นด าเนินการสอบข้อเขียนโดยกรรมการที่โครงการ สควค. แต่งตั้ง 

สอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือ

สรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังโครงการ สควค. และบัณฑิตวิทยาลัย  

- แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน สควค. เท่านั้น ด าเนินการตามขั้นตอน

เช่นเดียวกับแบบ 1.2 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวัน

เวลาที่ก าหนด โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบต่อไป

ส าหรับนิสิตแบบ 1.1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพและไม่ได้รับทุน สควค.)  

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวนผู้สมัคร 

จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

7. ติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้นิสิตเป็นไปตามแผนรับ และได้นิสิตที่มีความพร้อมเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

  

 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ก าหนดเป้าหมาย

จ านวนรับนิสิตจ านวน 15 คน ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 (M.Ed.Chem_59_3.1_1)  หลักสูตร

แจ้งจ านวนรับนิสิตไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่ 3 จากนั้นทั้งสองแห่งประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีจ านวนรับ 15 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 แบบ 1.1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู และไม่ได้รับทุน สควค.) มีนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์วิชาการ โดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ (M.Ed.Chem_59_3.1_2) และมีคะแนนภาษาอังกฤษได้ระดับ

ขั้น P (Pass) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดก่อนจบการศึกษา มีนิสิตที่ผ่านการสอบ

คัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ 1.1 จ านวน 1 คน 

 แบบ 1.2 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู และได้รับทุน สควค.) และ แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

ครู) ตามโครงการ สควค .ระยะที่  3 มีการสอบข้อเขียนตามประกาศของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน โดยมี T-score ที่ 
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60 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทุน สควค. ก าหนด จากนั้นด าเนินการสอบสัมภาษณ์

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์   (M.Ed.Chem_59_3.1_3) แล้วบัณฑิตวิทยาลัย

ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สควค .ระยะที่ 3 และด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่

ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี แบบ 1.2  จ านวน 6 คน และแบบ 2 จ านวน 3 คน รวมนิสิตทั้งหมดที่เข้าศึกษาในหลักสูตรในปี

การศึกษา 2559 จ านวน 10 คน (M.Ed.Chem_59_3.1_4) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน

การรับนิสิต พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การสัมภาษณ์มีมาตรฐานครบถ้วน มีเพียงจ านวนรับนิสิตไม่

เป็นไปตามแผนรับ ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนิสิตเพียง 10 คน อย่างไรก็ตามนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 

2559 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ถึง 6 คน คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 150 ซึ่งเป็นผลจากการที่

เมื่อปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์งานวิจัย หัวข้อวิจัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของทุน 

สควค. ที่จะดึงดูดนิสิตให้เข้าเรียน อย่างไรก็ตามจากการประชุมสรุปผลการด าเนินงานการรับนิสิตในปี 2559 มีมติ

ให้ประชาสัมพันธ์งานวิจัย หัวข้อวิจัย และหลักเกณฑ์ในการรับทุน สควค.ระยะที่ 3 แก่นิสิตในหลักสูตร วทบ. 

สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่ก าลังจะจบการศึกษาต่อไป 

เพ่ือให้จ านวนรับนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 (M.Ed.Chem_59_3.1_5)  

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงข้อบังคับ 

ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของหลักสูตร เพ่ือให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรก

เข้า 

3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่จบไม่ตรงสาขา เพ่ือเข้าเรียนเสริมในรายวิชานั้นและในกรณี

ที่นิสิตแรกเข้ามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด

ให้ 
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4. ติดตามผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานของนิสิตที่จบไม่ตรงสาขา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ของนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 นิสิตใหม่หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือชี้แจ้งข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท 

ฯลฯ และจากนั้นเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียนของนิสิต

รายบุคคลตามพ้ืนฐานการศึกษาเดิม การท าปริญญานิพนธ์ และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต 

ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มี

การประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า 

พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 10 คน โดยแบ่งเป็นนิสิตที่จบหลักสูตร วท.บ. เคมี จ านวน 4 คน และจบหลักสูตร 

กศ.บ. เคมี จ านวน 6 คน สามารถเรียนในหลักสูตรได้เลยโดยไม่ต้องเรียนเพ่ิมในรายวิชาพ้ืนฐาน และในส่วนของ

คะแนนภาษาอังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

(M.Ed.Chem_59_3.1_4) นอกจากนี้หลักสูตรได้มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการติดตามผลการเรียนของนิสิตทุก

คนให้มีผลการเรียนเฉลี่ยเกิน 3.50 เมื่อสิ้นปีการศึกษาและติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของ

นิสิตทุน สควค. ให้เป็นไปตามเกณฑ์จบการศึกษาของทุน สควค. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการเรียน

เมื่อสิ้นปีการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 10 คน พบว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยเกิน 3.50 ทุกคน และมีนิสิตจ านวน 

1 คน มีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษาของทุน สควค. นิสิตที่เหลือ 9 คนมี

พัฒนาการในด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นว่าระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเตรียมนิสิตก่อนเข้าศึกษา จึงเห็นชอบร่วมกันให้ใช้ระบบและกลไก

ดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้หลักสูตรได้ส ารวจความความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาของนิสิตชั้นปี ที่  1 เมื่ อสิ้นปีการศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.34 จากคะแนนเต็ม 5 

(M.Ed.Chem_59_3.1_6) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_3.1_1 แผนการรับนิสิตตาม มคอ. 2 

M.Ed.Chem_59_3.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้รับทุน สควค. 

M.Ed.Chem_59_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ส าหรับนิสิตที่รับทุน สควค. 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

M.Ed.Chem_59_3.1_5 รายงานการประชุม เรื่องแผนการรับนิสิต 

M.Ed.Chem_59_3.1_6 แบบสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

ระบบและกลไกการควบคุมและการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท า

ปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

การท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

2. หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา วทศ502 การวิจัยเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซึ่ง

ก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  โดยมีอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญร่วม

วิพากษ์เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

3. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต  ส่งรายชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอน

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน 

5. นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต้องท าแผนงานการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ ตลอดปีการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการจบตามกรอบเวลาของหลักสูตร และต้องรายงานความก้าวหน้าการ

ท าปริญญานิพนธ์ ผ่านประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  
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6. ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานวิจัยที่ได้วางไว้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

7. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นไปตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่าต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกร่วมพิจารณา 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

ผลการด าเนินงานในปี 2559 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรได้เปิดสอนวิชา วทศ502 การวิจัยเพ่ือการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียน

และน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมี รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ เป็นอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ได้ร่วมสอนกับอาจารย์ผู้สอน มีการวิพากษ์เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (M.Ed.Chem_59_3.2_1) ร่วมกัน ท าให้นิสิต

ได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ตนเองสนใจ พร้อมกับได้ปรึกษากับอาจารย์ใน

หลักสูตรขณะท าการศึกษารายวิชาดังกล่าว นอกจากนี้หลักสูตรยังได้จัดโครงการอบรมการเขียนโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (M.Ed.Chem_59_3.2_2) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ ดร.สกลรัชต์ แก้วดี 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิพากษ์และให้

ข้อเสนอแนะ ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนมีหัวข้อในการท าวิจัย และสามารถส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์ (M.Ed.Chem_59_3.2_3) เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณา

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิตจึงสามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

โดยมีนิสิตชั้นปีที ่1 จ านวน 1 คน สอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

รายช่ือนิสิตชั้นปีที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผลการสอบ 

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

นางสาววิภาวี ทะนานทอง ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต   ผ่าน 

 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มีนิสิตจ านวน 3 คน จาก 4 คน ได้ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ

หัวข้อปริญญานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และได้มีการน าเสนอเพ่ือพิจารณาเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์แล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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รายช่ือนิสิตชั้นปีที่ 2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผลการสอบ 

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

1. นางสาววรัทยา มณีรัตน์ ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต   ผ่าน 

2. นางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์ ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน    ผ่าน 

3. นางสาวพรสุดา ทันนา 

 

ผศ.ดร. แพน  ทองเรือง  

ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต   

ไม่ผ่าน 

4. นางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่สอบ 

   

จากนั้นนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แต่ละคน ด าเนินการวางแผนงานวิจัยตลอดปีการศึกษา

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้มีการสอบปากเปล่าทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยต้องมีการ

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้

ค าแนะน าแก้ไขปัญหางานวิจัย และวิเคราะห์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน (M.Ed.Chem_58_3.2_4) ท าให้มี

นิสิตที่ได้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แล้ว จ านวน 2 คน คือ นางสาววรัทยา มณีรัตน์ 

และนางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์ ซึ่งก าหนดสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

ครั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา (M.Ed.Chem_58_3.2_5)   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา พบว่าจากการปรับ

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา โดยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เสนออาจารย์ที่ปริญญานิพนธ์และสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จึงมีผลให้มีนิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 คนสอบผ่านเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์และจ านวนที่เหลือ 9 คนก าลังด าเนินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 และจากการประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านการส่งเสริมพัฒนานิสิตของหลักสูตรเมื่อ

สิ้ น ปี ก า รศึ ก ษ า  พ บ ว่ า ได้ ค ะแ น น  4 .4 3  จ าก ค ะแ น น เต็ ม  5  ซึ่ งอ ยู่ ใน ระดั บ ค ะแน น ที่ น่ าพ อ ใจ 

(M.Ed.Chem_58_3.2_6)  ที่ประชุมจึงมีติให้ใช้ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและการส่งเสริมพัฒนานิสิต

ดังกล่าวนี้ในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่ด าเนินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ จ านวน 1 คน

ได้แก่ นางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ติดตามสอบถามความก้าวหน้าของนิสิตเป็นระยะและรายงานผลต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับนิสิตที่สอบเค้า

โครงปริญญานิพนธ์ไม่ผ่าน จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวพรสุดา ทันนา ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
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นิพนธ์ติดตามความก้าวหน้า ปรับปรุง แก้ไขงานวิจัย โดยให้นิสิตเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 2 วัน (M.Ed.Chem_58_3.2_7)   

 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการด าเนินการพัฒนานิสิต โดยมีการจัดไว้ในกลุ่มวิชาหลัก (core subject) และมี

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนในรายวิชาโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เกิด

ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่นิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถบูรณาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ดังแสดงในตาราง 

ล าดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา/ชื่อโครงการ ผลที่ได้รบั 

1 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 1. คม 588 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เคมี 
2. ศษ 531 การฝึกประสบการณ์การ
สอนวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
3. โครงการอบรมการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(M.Ed.Chem_59_3.2_2) 

1. มีผลงานคือ  โครงร่างปริญญา
นิ พ น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่
ตรวจสอบได้ 
2. ท าให้นิสติมีความยืดหยุน่และมี
ความสามารถในการปรับตวั 

2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 1. คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา 1 
2. คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา 2 
3. วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
4. วทศ502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
5. โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 9 
มหาวิทยาลยับูรพา
(M.Ed.Chem_59_3.2_8) 
 
 

1. มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
2. การสื่อสารและความร่วมมือ 
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ล าดับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา/ชื่อโครงการ ผลที่ได้รบั 

3 กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลย ี

1. คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
สอน 
 

1. ทักษะดา้นสื่อและการผลิตสือ่ เพื่อ
วัดการเรียนรู้ 
2. ทักษะดา้นสารสนเทศ 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_3.2_1 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ (รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ) 

M.Ed.Chem_59_3.2_2 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

M.Ed.Chem_59_3.2_3 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_59_3.2_4 แผนงานวิจัยของนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

M.Ed.Chem_59_3.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนางสาววรัทยา มณีรัตน์ 

และนางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์ 

M.Ed.Chem_59_3.2_6 แบบสรุปความคดิเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านการส่งเสริมพัฒนานิสิต 

M.Ed.Chem_59_3.2_7 รายงานการประชุม เรื่องการติดตามสภาพของนิสิต 

M.Ed.Chem_59_3.2_8 โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 9 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผลที่เกิดกับนสิิต (ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต 

ปี

การศึกษา

ที่รับเข้า  

 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 

ร้อยละการ

ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่

ลาออกและคัด

ชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปี

การศึกษา 

ร้อยละการคง

อยู่ 

ปี 

2557 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 2556 0 - - - - 0% - - 

ปี 2557 4 - 2 1 - 50% 1 75% 

ปี 2558 5 - - 0 - 0% 1 80% 

ปี 2559 10 - - 0 - - - 100% 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.Ed.Chem_59_3.3_1 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

 1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ ท าให้ผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้ 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นครูประจ าการ ไม่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้  

 2) นิสิตที่ต้องการเข้าศึกษาตามหลักสูตรและได้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ มีผู้สมัครและผ่าน

เกณฑ์การสอบข้อเขียนวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ทุนดังกล่าว

ก าหนด ท าให้จ านวนนิสิตน้อยกว่าจ านวนเปิดรับตามแผนการรับ 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

- การที่นิสิตกลับไปท างานในหน่วยงานต้นสังกัด หรือได้งานท าในระหว่างท าปริญญานิพนธ์ 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.46 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.93 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 3.92 
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  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร โดย ไม่มี

แนวโน้มของผลการประเมิน (M.Ed.Chem_59_3.3_2) 

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบจัดการข้อร้องเรียนโดย  

 1. นิสิตที่ต้องการร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบแบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่ website ของคณะวิทยาศาสตร์หรือกล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชาที่ตั้งอยู่หน้าห้องสารบัญ

ภาควิชา 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะดูข้อร้องเรียนผ่านระบบแบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะ

วิทยาศาสตร์ของคณะ และกล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชา แล้วจัดการข้อร้องเรียนตามท่ีนิสิตร้องเรียน 

 3. เมื่อนิสิตได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วจะตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการข้อ

ร้องเรียนผ่านระบบแบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่มีข้อร้องเรียนจากนิสิต จึงไม่มีผล

การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการข้อร้องเรียน  ในปีการศึกษา 2558 และ 2557 เท่ากับ 4  

  

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

- - 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_3.3_1 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

M.Ed.Chem_59_3.3_2 แบบสรุปความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี 

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


 หน้า 27 
 

หมวดที่ 3 

อาจารย์ 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราการ

เกษียณอายุราชการและการลาออกกลางคันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งเรื่องขออัตราก าลังตามเกณฑ์ผ่าน

ภาควิชาเคมี คณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าของภาควิชา เพ่ือพิจารณาก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ตรงสาขาที่รับเข้าอย่างน้อย 1 คน 

หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติอาจารย์ใหม่ว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

5. เสนอฝ่ายวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีไม่มีอาจารย์ลาออก

กลางคัน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีอายุราชการเหลือมากกว่าสิบกว่าปีขึ้นไป จึงไม่มีการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาจากอัตราการ

คงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
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2. ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เสนอภาควิชาเพ่ือขอ

อัตราก าลังมาอาจารย์ทดแทนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ.ก าหนด 

3. หลักสูตรมีการชี้แจง บทบาทหน้าที่ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

4. ประเมินการบริหารหลักสูตร โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าข้อเสนอแนะไป

ใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีร่วม

ประชุมก่อนเปิดเรียนเพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตลอดปีการศึกษา โดยได้พิจารณาอัตราการคงอยู่ 

การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน 

พบว่าไม่มีการลาออกกลางคัน อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นร้อยละ 100 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามที่ สกอ.

ก าหนด (M.Ed.Chem_59_4.1_1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจ

ของหลักสูตร โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน อันประกอบด้วยประธาน

หลักสูตร เลขานุการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการ

บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และประเมินการบริหารหลักสูตรด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพในการ

บริหารหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ 4.94 ด้านคุณภาพในการบริหารหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ 4.88

จากคะแนนเต็ม 5 (M.Ed.Chem_59_4.1_2) และน าผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเข้า

ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนปิดภาคเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป

(M.Ed.Chem_59_4.1_3) 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อปีการศึกษาก่อน มาวางแผนส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

2. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

3. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและจัด

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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4. มีการยกย่อง ชมเชยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับรางวัล ผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด

ประกาศเกียรติคุณ 

5. ประเมินแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพ่ือแก้ไขปรับปรุง  

6. น าข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีถัดไป 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพ่ือวางแผนการพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 โดยได้น ามติจากที่ประชุมครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.

2559) ว่าด้วยเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ/หรือขอทุน

วิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง

ทางการการศึกษาและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงมีมติให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมอบรมในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้วิชาเคมี

และ/หรือเขียนเค้าโครงวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 

21 และสะเต็มศึกษา เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ

ได้รับทุนจ านวนรวมกันอย่างน้อย 3 เรื่องในปีการศึกษา 2559 (M.Ed.Chem_59_4.1_4) 

โดยในปี 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งทางด้านการศึกษาและทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ดังนี้  

ล าดับ อาจารย ์ ชื่อเร่ือง วารสาร ฐานข้อมูล 
1 อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 

 
(Phetsirin Tunkham, 
Suchao Donpudsa, 
Piyarat Dornbundit) 

Development of STEM 
activities in Chemistry on 
“Protein” to enhance 21st 
century learning skills for 
senior high school students. 

Silpakorn Journal 
of Sciences, 
Humanities and 
Arts, Vol. 16, No.3, 
2016, 217-234. 

TCI กลุ่ม 1 

2 อ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 
 
(กนกทิพย์ ยาทองไชย, ปิย
รัตน์ ดรบัณฑิต) 

การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วย
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปีที่ 10, 
2559,  22 - 36. 

TCI กลุ่ม 1 
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3 อ.แพน ทองเรือง 
 
(ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ แพน ทอง
เรือง  ปิยะดา จิตรตั้ง
ประเสริฐ เข้ม พุ่มสะอาด 
และ มะยูโซะ๊ กูโน) 

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะ
เจาะจงทีไ่ด้จากอนุพนัธ์อิมีน-ฟี
นอล 
 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปทีี่ 21 (ฉบับที่ 
2) พฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 
หน้า 72-85. 

TCI กลุ่ม 1 

4 อ.มะยูโซ๊ะ กูโน 
 
(ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ แพน ทอง
เรือง  ปิยะดา จิตรตั้ง
ประเสริฐ เข้ม พุ่มสะอาด 
และ มะยูโซะ๊ กูโน) 

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะ
เจาะจงทีไ่ด้จากอนุพนัธ์อิมีน-ฟี
นอล 
 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปทีี่ 21 (ฉบับที่ 
2) พฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 
หน้า 72-85. 

TCI กลุ่ม 1 

5 อ.มะยูโซ๊ะ กูโน 
 
(จตุพร บุญชยัยุทธศักดิ์ และ 
มะยูโซ๊ะ กูโน) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ในการศึกษา
ประสิทธผิลทางการเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มศว วิจัย 
คร้ังที่ 10 (วันที่ 20-21 
กรกฎาคม 2560). 

Proceeding 
(ระดับชาติ) 

6 อ.มะยูโซ๊ะ กูโน 
 
(Mayuso Kuno, Nattha 
Puangpairoj) 

The Hand-On Activity on 
Chemical Equilibrium for High 
School Student 

Proceeding 
Researchfora 
International 
Conference, Kyoto, 
Japan, 7th – 8th 
May 2017, p. 1-3. 
 

Proceeding 
(International) 

7 อ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์  
 
(Piyawan Phansi, Saichon 
Sumantakul, Thinnapong 
Wongpakdee, Nutnaree 
Fukana, Nuanlaor 
Ratanawimarnwong, 
Jirayu Sitanurak, and 
Duangjai Nacapricha 
 
 

Membraneless Gas-Separation 
Microfluidic Paper-Based 
Analytical Devices for Direct 
Quantitation of Volatile and 
Nonvolatile Compounds 

Analytical 
Chemistry, 2016, 
88, 8749-8756. 

Scopus, ISI 
web of 
science 
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8 อ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์  
 
(ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี  
วาลีด อัลอาฮามัด   
ฐิตาพร สอนสะอาด 
กาญจนา อไุรสินธว ์
ฐิติรัตน์ แม้นทิม 
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
และ ดวงใจ นาคะปรีชา) 

การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์
แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจาก
ของเหลวด้วยอุปกรณ์ไอระเหย
แบบไร้เยื่อเลือกผ่าน 

การประชุมสวนสนุัน
ทาวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2559 
(วันที่ 26 สิงหาคม 
2559) หน้า 717-724. 

Proceeding 
(ระดับชาติ) 

9 อ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ ์
 
(พิชญ์นรี ไกรแก้ว 
กาญจนา อุไรสินธว ์
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ฐิติ
รัตน์ แม้นทิม 
และดวงใจ นาคะปรีชา) 

การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้ม
แสงโดยใชไ้ดโอดเปล่งแสงแบบคู่ 
ส าหรับการวิเคราะห์แบบไหล 

การประชุมสวนสนุัน
ทาวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2559 
(วันที่ 26 สิงหาคม 
2559) หน้า 725-731. 

Proceeding 
(ระดับชาติ) 

10 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
 
(ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ แพน ทอง
เรือง  ปิยะดา จิตรตั้ง
ประเสริฐ เข้ม พุ่มสะอาด 
และ มะยูโซะ๊ กูโน) 

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะ
เจาะจงทีไ่ด้จากอนุพนัธ์อิมีน-ฟี
นอล 
 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปทีี่ 21 (ฉบับที่ 
2) พฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 
หน้า 72-85. 

TCI กลุ่ม 1 

11 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
 
(กมลรัตน์ เลียบศิริ และ    ปิ
ยะดา จิตรตั้งประเสริฐ) 

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูงส าหรับการวิเคราะห์
ไทเอมีนและไรโบฟลาวนิแบบ
รวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปี ที่ 21 (ฉบับที่ 
1) พ.ศ. 2559 หน้า 
26-36. 

TCI กลุ่ม 1 

12 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
 
(ภัทราพร สิงห์ภิรมย์ และ   
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ) 

การวิเคราะห์อะซิซัลเฟม-
โพแทสเซียมและแอสพาร์แทมแบบ
พร้อมกันในเครื่องดื่ม 
น้าอัดลมโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจค
ชันโครมาโทกราฟ ี

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “มศว 
วิจัย” คร้ังที่ 9 
วันที่ 28-29 
กรกฎาคม 2559 หน้า 
243-252.  

Proceeding 
(ระดับชาติ) 
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นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 2559 ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ 

 

- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 
Chemistry International Conferences 2017  (PACCON 
2017) วันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพ ในหัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี 
วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ ห้อง 15-

325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

2 ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 

Chemistry International Conferences 2017  (PACCON 

2017) วันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์

ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ ในหัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี 

วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ ห้อง 15-

325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ ในหัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี 

วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ ห้อง 15-

325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

2.  QD Clinic:@QD  ความท้าทายเชิงกลยุทธ: การสร้างและ

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามยุคสมัย  27 มิถุนายน 2560              

เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

4 ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 

Chemistry International Conferences 2017  (PACCON 

2017) วันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์

ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ ในหัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี 

วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ ห้อง 15-

325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3. เข้าร่วมประชุมงานประชุมระดับนานาชาติ  3rd International 

Conference on Applied Physics and Material 

Applications (ICAPMA2017) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2  

มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.

ชลบุรี 

5 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 1. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian Conference 

on Analytical Science (ASIANALYSIS XIII)ศูนย์การประชุม

นานาชาติ โรงแรมดิเอมเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ ในหัวข้อ Active learning ส าหรับการสอนวิชาเคมี 

วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ ห้อง 15-

325 อาคาร 15 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3. the 20th International Conference on Flow Injection 

Analysis and Related 2 – 7 ตุลาคม 2559  Spain 

  

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้ง

ประเสริฐ ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน และผศ.ดร.แพน ทองเรือง ได้รับรางวัล Best paper award จากงานประชุม

นานาชาติ “International conference on science and technology of emerging materials”และคณะ

วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ (M.Ed.Chem_59_4.1_5) 



 หน้า 34 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียน เพ่ือประเมินแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา และที่ประชุมมีมติให้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการ

ตีพิมพ์ผลงานทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ/หรือขอทุนวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน ามตินี้ไปวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา

ต่อไป เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง (M.Ed.Chem_59_4.1_6) 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร  

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี   

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_4.1_1 รายงานการประชุม เรื่องแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

M.Ed.Chem_59_4.1_2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

M.Ed.Chem_59_4.1_3 รายงานการประชุม เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ

การบริหารหลักสูตร 

M.Ed.Chem_59_4.1_4 รายงานการประชุม เรื่องการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี

การศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_4.1_5 รางวัล Best paper award จากงานประชุมนานาชาติ “International 

conference on science and technology of emerging materials” 

M.Ed.Chem_59_4.1_6 รายงานการประชุม เรื่องการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี

การศึกษา 2560 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.4 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 108 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ล าดับ 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

1 กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะ

เต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ส าหรับ

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ 0.8 
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ล าดับ 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย .วารสารศึกษาศาสตร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม .  2559, 10; 22-36. 

(M.Ed.Chem_59_4.2_1) 

2 Tunkham P., Donpudsa S. and Dornbundit P. 

Development of STEM activities in chemistry on 

protein to enhance the 21st century learning skills 

for high school student. Silpakorn University Journal 

of Social Sciences, Humanities, and Arts. 2016; 16(3); 

217 - 234. (M.Ed.Chem_59_4.2_2) 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ 0.80 

3 ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ แพน ทองเรือง ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

เข้ม พุ่มสะอาด และมะยูโซ๊ะ กูโน. ตัวตรวจจับฟลูออไรด์

อย่างจ าเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน-ฟีนอล. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา.2559; 21; 72-85. 

(M.Ed.Chem_59_4.2_3) 

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง 

ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตัง้ประเสรฐิ 

ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน 

0.8 

4 กมลรัตน์ เลียบศิริ และปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโคร

มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงส าหรับการวิเคราะห์ไทเอ

มีน และไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม . วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา. 2559; 21; 26-36. 

(M.Ed.Chem_59_4.2_4) 

ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตัง้ประเสรฐิ 

 

0.8 

5 ภัทราพร สิงห์ภิรมย์ และปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ . การ

วิเคราะห์อะซิซัลเฟม-โพแทสเซียมและแอสพาร์แทมแบบ

พร้อมกันในเคร่ืองดื่มน้ าอัดลมโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชันโคร

มาโทกราฟี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว 

วิจัย” คร้ังที่ 9. 28-29 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ หน้า 243-252. (M.Ed.Chem_59_4.2_5) 

ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตัง้ประเสรฐิ 

 

 

 

 

0.2 

6 Phansi P., Sumantakul S., Wongpakdee T., Fukana 

N., Ratanawimarnwong N., Sitanurak J., and 

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 1.00 
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ล าดับ 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างองิ) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

Nacapricha D. Membraneless gas-separation 

microfluidic paper-pased analytical devices for 

direct quantitation of volatile and nonvolatile 

compounds. Analytical Chemistry. 2016; 88; 8749-

8756. (M.Ed.Chem_59_4.2_6) 

7 ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี วาลีด อัลอาฮามัด  ฐิตาพร สอน

สะอาด กาญจนา อุไรสินธว์ ฐิติรัตน์ แม้นทิม นวลละออ รัตน

วิมานวงศ์ และดวงใจ นาคะปรีชา. การเพิ่มความไวในระบบ

วิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลวด้วย

อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน . รายงานการประชุม

สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. 26 สิงหาคม 2559. 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น สุ นั น ท า  ห น้ า  7 1 7 -7 2 4 . 

(M.Ed.Chem_59_4.2_7) 

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 0.2 

8 พิชญ์นรี ไกรแก้ว กาญจนา อุไรสินธว์ นวลละออ รัตนวิมาน

วงศ์ ฐิติรัตน์ แม้นทิม และดวงใจ นาคะปรีชา . การประดิษฐ์

ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ ส าหรับ

การวิเคราะห์แบบไหล . รายงานการประชุมสวนสุนันทา

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. 26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา หน้า 725-731. (M.Ed.Chem_59_4.2_8) 

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 0.2 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.8 

คิดเป็นร้อยละ 96 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_4.2_1 กนกทิพย์ ยาทองไชย และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย .วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 2559, 10; 107. 

M.Ed.Chem_59_4.2_2 Tunkham P., Donpudsa S. and Dornbundit P. Development of STEM 

activities in chemistry on protein to enhance the 21st century learning 

skills for high school student. Silpakorn University Journal of Social 

Sciences, Humanities, and Arts. 2016; 16(3); 217. 

M.Ed.Chem_59_4.2_3 ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ แพน ทองเรือง ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐเข้ม พุ่มสะอาด และมะยู

โซ๊ะ กูโน. ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน -ฟีนอล. 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2559; 21; 72. 

M.Ed.Chem_59_4.2_4 กมลรัตน์ เลียบศิริ และปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ . เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูงส าหรับการวิเคราะห์ไทเอมีน และไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์

นม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2559; 21; 26. 

M.Ed.Chem_59_4.2_5 ภัทราพร สิงห์ภิรมย์ และปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การวิเคราะห์อะซิซัลเฟม-

โพแทสเซียมและแอสพาร์แทมแบบพร้อมกันในเครื่องดื่มน้ าอัดลมโดยใช้เทคนิคโฟล

อินเจคชันโครมาโทกราฟี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 

9. 28-29 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

M.Ed.Chem_59_4.2_6 Phansi P., Sumantakul S., Wongpakdee T., Fukana N., 

Ratanawimarnwong N., Sitanurak J., and Nacapricha D. Membraneless 

gas-separation microfluidic paper-pased analytical devices for direct 

quantitation of volatile and nonvolatile compounds. Analytical 

Chemistry. 2016; 88; 8749. 

M.Ed.Chem_59_4.2_7 ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี วาลีด อัลอาฮามัด  ฐิตาพร สอนสะอาด กาญจนา อุไรสินธว์ 

ฐิติรัตน์ แม้นทิม นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ และดวงใจ นาคะปรีชา. การเพ่ิมความไว

ในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลวด้วยอุปกรณ์ไอระเหย
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

แบบไร้เยื่อเลือกผ่าน. รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. 26 

สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา. 

M.Ed.Chem_59_4.2_8 พิชญ์นรี ไกรแก้ว กาญจนา อุไรสินธว์ นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ฐิติรัตน์ แม้นทิม 

และดวงใจ นาคะปรีชา. การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสง

แบบคู่ ส าหรับการวิเคราะห์แบบไหล. รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 4. 26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา. 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 4 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.54 4.80 4.91 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2557 - 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ครบ  5 คน  ทุ กปี ก ารศึ กษ า มี อั ต ราการคงอยู่ ข อ งอาจารย์ ป ระจ าห ลั กสู ต ร  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  100 

(M.Ed.Chem_59_4.3_1) 

 

ปีการศึกษา รายชื่อ 
2557 1. ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน 

2. ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 
3. ผศ.ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรือง 
5. ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 
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ปีการศึกษา รายชื่อ 
2558 

 
 

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

2559 1. ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน 
2. ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 
3. ผศ.ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรือง 
5. ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง  

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_59_4.3_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

2558 และ 2559 
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หมวดที่ 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (M.Ed.Chem_59_5.1_1) และ

มาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภาเพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์จุดประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร

(M.Ed.Chem_59_5.1_2)  

 2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนิ

นทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตรค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 

และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน

ร่วมกัน 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า

และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน และมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศคุรุสภา มา

ประกอบการพิจารณาก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 6. เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตรและส่งให้สภา

วิชาชีพรับรอง 

 7. น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 
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 8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  

 9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  และน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2557 ได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

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

มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังภาคผนวก จ ในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร (M.Ed.Chem_59_5.1_3) 

 ในปีการศึกษา 2559  การเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถจบได้

ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยในปีที่ 1 ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ปีที่ 2 ก าหนดให้

นิสิตท าปริญญานิพนธ์ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตารางเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามแผนการเรียน 

(M.Ed.Chem_59_5.1_4) 

หลักสูตรมีการจัดการรายวิชาให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็นตามหมวดรายวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคุรุสภา ส าหรับรายวิชาทาง

การศึกษาได้แก่ หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ก าหนดให้นิสิตที่เรียน แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   

เรียนในวิชาดังต่อไปนี้  พฐ501 ชีวิตกับการศึกษา และพฐ502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 

และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ในวิชาดังต่อไปนี้ ศษ511 ปรัชญา

และจริยธรรมความเป็นครู ศษ512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู ศษ513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ศษ514 การประกันคุณภาพการศึกษา ศษ521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมี

เนื้อหารายวิชาจัดให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐานส าหรับรายวิชา และวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนรวมทั้งการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชั้นน า โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวท โรงเรียน

สามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรส่งนิสิตจ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี นางสาววรัทยา มณีรัตน์
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และนางสาวพรสุดา ทันนา ซึ่งการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต เป็นอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และ ผศ.ดร.

สุชาดา สุธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์นิเทศวิชาการศึกษา (M.Ed.Chem_59_5.1_5) 

หมวดวิชาบังคับ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  ได้แก่  คม 588 หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้เคมี คม 661 สัมมนาเคมีศึกษา1  คม 663 สัมมนาเคมีศึกษา2 วทศ501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวทศ502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา วิชาเอกและการวิจัย จึงก าหนดให้นิสิตทุกคนใน

หลักสูตรต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน  และกลุ่มวิชาเอกที่มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาวิชาเคมีที่สอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย แต่มีความลุ่มลึกมากกว่าและในกลุ่มวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้หลักสูตรมีวิชาเลือกที่

หลากหลายให้นิสิตเลือกตามความสนใจ 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแผนการ

ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆผ่านระบบ 

supreme เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิ้นการสอนใน

แต่ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอ

นินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิดสอนวิชาในหัวข้อที่

ทันสมัย  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-

ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ. 3 ให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
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7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชาและจัดท า

มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าและได้

พิจารณาแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์จ านวนมาก ท าให้จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขา

อ่ืนๆ ด้วย เช่น โครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มี

กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(English Program : EP) เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงท าให้นิสิตมีความพร้อมคือ ต้องมีพ้ืนฐานทาง

วิชาการดี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความเป็นครู หลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนรู้

เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชา คม 588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี และยัง

ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย จึงได้จัด

ให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรได้พูดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่วิชา คม 661  สัมมนาเคมีศึกษา 1  และคม 663  

สัมมนาเคมีศึกษา 2  เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อนาคต 

และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชาให้ดีขึ้นโดยพิจารณาผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 มา

ปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ดังปรากฏใน มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 (M.Ed.Chem_58_5.1_6) ดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายวิชา การปรับปรุงรายวิชาที่เกิดจากผลการประเมิน 

1 คม 588 หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้เคมี 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษและการออกแบบกิจกรรม STEM 

และ STREAM  

2 คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการ

สอนเคมี   

การสร้างสื่อมัลติมีเดียจากความต้องการของนิสิต ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

หลักสูตรได้ด าเนินการและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5-6) อาจารย์แต่ละรายวิชาเสนอ

แนวทางการปรับปรุงรายวิชา (M.Ed.Chem_59_5.1_7)  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_59_5.1_1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

M.Ed.Chem_59_5.1_2 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศของคุรุสภา 

M.Ed.Chem_59_5.1_3 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

M.Ed.Chem_59_5.1_4 แผนการเรียนในหลักสูตร และตารางเรียนในปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_5.1_5 หนังสือส่งตัวนิสิตฝึกสอนและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 

M.Ed.Chem_59_5.1_6 มคอ. 3 วิชา คม 588 และ คม 584 

M.Ed.Chem_59_5.1_7 มคอ. 5 ทุกรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  - อาจารย์ที่สอนวิชาเคมีศึกษามีเพียงท่านเดียว  

 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  - ไม่มี 

 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 - จัดหาอาจารย์พิเศษ 

 - เปิดรับอาจารย์ทางเคมีศึกษา 

 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 

1. หลักสูตรส่งแผนการเรียนในหลักสูตรฯพร้อมทั้งรายชื่อผู้สอนแก่คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

ระดับภาควิชา 

2. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี

พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี)   

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล  เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งให้เป็นตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการ

สอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  1  รายการ  

ในรอบ  5 ปีย้อนหลัง    



 หน้า 47 
 

5. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา  โดย

อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น    

ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

6. ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ

สอน 

ในปีการศึกษา 2559 ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรฯมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะต้องเปิดสอน

ตามแผนการเรียนในหลักสูตรฯพร้อมทั้งรายชื่อผู้สอน โดยพิจารณาอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ

อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  1  รายการ  ในรอบ  5 ปีย้อนหลัง   เมื่อได้รายชื่ออาจารย์ที่

เหมาะสมแล้วส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้แก่คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชาจัดท าร่างรายการ

วิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้

ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และชีวเคมี) 

จากนั้นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (M.Ed.Chem_59_5.2_1)  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน    

(M.Ed.Chem_59_5.2_2)   

เมื่อการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์

ผู้สอน (ปค 003) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนแต่ละรายวิชาต่อไป 

(M.Ed.Chem_59_5.2_3) และหลักสูตรได้น าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปคอ  003) มาพิจารณาความ

เหมาะสมในการเป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ท าให้ในปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในบาง

รายวิชา 

ส าหรับอาจารย์พิเศษที่สอนในหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯได้ก าหนดให้รายวิชา  วทศ 502 เป็นรายวิชาที่

ต้องมีอาจารย์พิเศษ จึงมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยทางการศึกษาและการ

สอนเคมีได้แก่ รศ.ดร.พรรณี  ลีกิจวัฒนะ มาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ซึ่งพบว่าจากการประเมิน

ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นในปีการศึกษาต่อไปทางหลักสูตรฯจึงวางแผนเชิญอาจารย์พิเศษท่านดังกล่าวอีกครั้ง

(M.Ed.Chem_59_5.2_4)   

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา

น าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในมคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

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

 3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิชาเคมี 

ก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ให้ครบทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละ

ภาคเรียน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนน 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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ให้ความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2

อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าและส่งมคอ.3 ระบบเข้าสู่ระบบ มคอ.ออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบติดตาม มคอ. 3 ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน หารมีรายวิชา

ใดยังไม่ครบตามก าหนดเวลา หลักสูตรฯด าเนินการแจ้งไปยังภาควิชาเร่งรัดให้ส่งตามเวลา และหากหลักสูตรฯ

ตรวจพบว่าไม่มีนิสิตลงทะเบียนในวิชาเลือกที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชา

เพ่ือด าเนินการปิดรายวิชา  จากนั้นหลักสูตรฯได้แจ้งให้ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 ในภาคการเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ท า มคอ.3 จ านวน 12 รายวิชา และภาคเรียนที่ 

2/2559 จ านวน 1 รายวิชา และมีนิสิตลงทะเบียนทุกรายวิชา มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

และตรงตามเวลาก าหนดส่ง มคอ . 3 ออนไลน์ทุกรายวิชา หลักสูตรจึงได้รายงานผลการตรวจสอบ มคอ. 3 

ออนไลน์ตามแผนการเรียนไปยังภาควิชาเคมี และคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป (M.Ed.Chem_59_5.2_5) 
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยพิจารณาความ

สอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษา 

ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

 4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้

แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  จากนั้นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัด เพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

 5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้า

โครงที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงาน

การท าปริญญานิพนธ์ 

7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุก

ภาคการศึกษา 

 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ในภาควิชาเคมีน าเสนองานวิจัยของอาจารย์ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ พร้อมทั้งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความก้าวหน้าในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ และ

ก าหนดให้นิสิตสอบเคา้โครงให้เสร็จสิ้นทุกคนภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ดังนั้นหลักสูตรได้วางแผนให้รายวิชา วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (M.Ed.Chem_59_5.2_6) เป็นรายวิชาที่ติดตามเค้าโครงงานวิจัยของนิสิต และส่งเสริมให้นิสิต
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ค้นคว้าหัวข้อปริญญานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย วิเคราะห์งานวิจัย สังเคราะห์ประเด็น

จากผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย 

 จากการจัดการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวพบว่านิสิตสามารถการเขียนและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยและได้รับ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ (M.Ed.Chem_59_5.2_7) ท าให้นิสิตได้เค้าโครงงานวิจัยที่

น่าสนใจ ทันสมัย จากนั้นนิสิตน าโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวไปปรึกษาเพ่ิมเติม

จากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนิสิตน าเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของแต่ละคนน าเสนอใน

โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่หลักสูตรฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

สาขาที่เก่ียวข้องและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมวิพากษ์ 

จากนั้นนิสิตน าผลวิพากษ์ที่ได้จากการน าเสนอในโครงการดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ มีนิสิตจ านวน 1 คนสามารถสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โดยหลักสูตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบงานวิจัยที่นิสิต

น าเสนอเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ส าหรับนิสิตที่เหลืออยู่อีก 9 คน

อยู่ในระหว่างการขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าทุกคนจะสามารถสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้แล้ว

เสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามแผนที่หลักสูตรฯตั้งไว้ 

 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 1. นิสิตเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและจ านวนนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม (ถ้ามี) ให้

เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  

(M.Ed.Chem_59_5.2_8) และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 5. หลักสูตรส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ

เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีการประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ า ที่

มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่ควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท า

วิจัยให้กับนิสิต โดยการแต่งตั้งมีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยคืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก     (M.Ed.Chem_59_5.2_9)    ซึ่งหลักสูตรก าหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องท าการ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โดยในปีการศึกษา 2559 พบว่านิสิตทุกคนสามารถเสนอชื่ออาจารย์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก่อนการ

น าเสนอการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนของ

หลักสูตรฯ 

 จากนั้นหลักสูตรฯได้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จ านวน  10 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุลนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

นายธงทัย  ตีรณะชัยดีกุล ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 

น.ส.เพชรรัตน์  รักช้าง ผศ.ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์ 

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ ผศ.ดร. แพน ทองเรือง ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

น.ส.วภิาวี  ทะนานทอง ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต _ 

นายศุภชัย  ทองสุขแสงเจริญ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์ _ 

นายอมรเทพ  ถาน้อย อ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป _ 

น.ส.อรวรรณ  เปียพรัด ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุซา _ 

น.ส.ถนอมขวัญ  วิบูลย์ธนสาร ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต _ 
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ชื่อ-สกุลนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

น.ส.ผกาวรรณ  กลางชมภู อ.ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทิม ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 

น.ส.สวุิสา  บุญน้อม ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต _ 

 

 เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว หลักสูตรได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทั้งสิ้น 5 รายการ ผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 อยู่

ในระดับมากที่สุด (M.Ed.Chem_59_5.2_10) แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ และเป็นที่พอใจของนิสิต 

 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา วทศ502 การวิจัยเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซึ่ง

ก าหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล เขียนและน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  โดยมีอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญร่วม

วิพากษ์เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

2. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต  ส่งรายชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามข้ันตอน

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน 

4. นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต้องท าแผนงานการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ ตลอดปีการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการจบตามกรอบเวลาของหลักสูตร และต้องรายงานความก้าวหน้าการ

ท าปริญญานิพนธ์ ผ่านประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  

5. ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานวิจัยที่ได้วางไว้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
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6. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นไปตามข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่าต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกร่วมพิจารณา 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

 

 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด โดยหลักสูตรก าหนดให้นิสิตเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท าให้นิสิตสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 2 ปี โดยคาดว่าจะมี

นิสิตจ านวน 2 คนจากนิสิตทั้งหมด  4 คน ได้แก่ นางสาววรัทยา มณีรัตน์ และนางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์ ที่

สามารถจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 โดยได้ก าหนดวันสอบปากเปล่าแล้วในวันที่  7 กรกฎาคม 2560 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุนการไปน าเสนองานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ 

จากบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับการตีพิมพ์ผลงาน หลักสูตรฯส่งเสริมให้นิสิตส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และ/

หรือ ระดับชาติ ซึ่งขณะนี้นิสิตก าลังรอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติและในการประชุม

ระดับนานาชาติ ตามล าดับ (M.Ed.Chem_59_5.2_11) 

ส่วนนิสิตอีก 2 คนได้แก่ นางสาวพรสุดา ทันนา และนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ที่ยังไม่ได้สอบปากเปล่า 

เนื่องจากนางสาวพรสุดา ทันนา สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ไม่ผ่าน และนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ยังไม่ได้สอบ

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ หลักสูตรฯได้จัดประชุมโดยน าปัญหาของนิสิตทั้งสองคนมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความ

ล่าช้า พบว่าในกรณีของนางสาวพรสุดา ทันนา เกิดจากความไม่เข้าใจในงานวิจัยของตนเองอย่างลึกซึ้ง จึงท าให้

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ไม่ผ่าน และในกรณีของนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี เกิดจากไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่

หลักสูตรฯจัดขึ้น ขาดการติดต่อและเข้ารับการปรึกษาตามที่หลักสูตรฯก าหนด ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้ ส าหรับ

นางสาวพรสุดา ทันนา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เรียกนิสิตเข้าพบอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ดูแล 

ติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นิสิตได้จบการศึกษาตามก าหนดเวลา และนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาการ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียกนิสิตเข้าพบ ก าหนดให้เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์

และก าหนดตารางเวลาในการท าวิจัยที่ชัดเจน  

 จากปัญหาของนิสิตในชั้นปีที่ 2 ที่ยังคงมีนิสิตไม่จบตามแผนการเรียนที่ก าหนด หลักสูตรจึงได้พิจารณาหา

แนวปฏิบัติที่ดีให้นิสิตจบภายในกรอบเวลา 2 ปี โดยก ากับ ติดตามการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 อย่าง

เป็นระบบยิ่งขึ้น และก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
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1) ก าหนดให้นิสิตมีการน าเสนอร่างเค้าโครงงานวิจัย ในวิชาเรียน วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ 

2) ก าหนดให้นิสิตน าเสนอร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3) ก าหนดให้นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  

4) ก าหนดให้นิสิตมีการวางแผนตารางเวลาในการท าวิจัยที่แน่ชัดและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5) นิสิตทุกคนควรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย  1 ครั้ง 

6) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ควรพิจารณาส่งตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ หรือ 

ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1)  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี เกี่ยวกับการพิจารณาภาระงานสอน 

M.Ed.Chem_59_5.2_2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_5.2_3 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร 

M.Ed.Chem_59_5.2_4 ปค 003 ปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_5.2_5 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_5.2_6 มคอ.3 รายวิชา วทศ 502 

M.Ed.Chem_59_5.2_7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ รายวิชา วทศ 502 

M.Ed.Chem_59_5.2_8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 

M.Ed.Chem_59_5.2_9 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_59_5.2_10 แบบสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรด้านอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ 

M.Ed.Chem_59_5.2_11 เอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติและในการประชุม

ระดับนานาชาติ 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2  

2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 

 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 

ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 

6. หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

การท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปิด

สอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และครอบคลุม 

learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการ

ประเมิน 

8. มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯได้การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.2 และส่งกรอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าวให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพ่ือพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบในการ

ประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตาม มคอ. 2 พร้อมทั้งการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์

การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา หลักสูตรฯพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในแต่ละรายวิชาจาก มคอ.3/มคอ.4 ร่วมกับภาควิชา พบว่าได้ก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงไว้ในหลักสูตร ตามกระบวนการจัดท าหลักสูตร ในรายวิชาที่มี

อาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 คนจะร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข และอาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการ

เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ไม่พบความผิดปกติใดๆ จึงเสนอภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 

นอกจากนี้หลักสูตรส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผู้เรียนในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(M.Ed.Chem_59_5.3_1) 

ใน 11 รายวิชา ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ดังสรุปผลตามตาราง 
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ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับดีมาก (4.53) ระดับดีมาก (4.72) 

2.ด้านความรู้ ระดับดี (4.35) ระดับดีมาก (4.63) 

3.ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดี (4.29) ระดับดีมาก (4.54) 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ระดับดี (4.31) ระดับดีมาก (4.82) 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับดี (4.25) ระดับดีมาก (4.63) 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ระดับดี (4.20) ระดับดีมาก (4.75) 

 

หลักสูตรฯจัดประชุมสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแต่ละรายวิชาพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด โดยเฉพาะในด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยู่ในระดับดีมาก แต่ต่ ากว่าในด้านอ่ืนๆ หลักสูตรฯจึงเห็นว่าควรจะมีโครงการส่งเสริม

ทักษะทั้งสองดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปแบบ

ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  

3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือน าเสนอในการประชุมภาควิชา 

5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้ แจงการตัดสิน

ผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E จ านวนมาก 

6. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วน าเข้าที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน หัวหน้า

ภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป  
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ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่จ านวน 9 คนเป็นนิสิตทุนตามโครงการ สควค.ระยะที่ 3 

นิสิตทุกคนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  3.50 เพ่ือจะได้สามารถรับทุนการศึกษาต่อไปได้ 

หลักสูตรฯได้แจ้งเป้าหมายให้นิสิตทุกคน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทราบ 

เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการเรียนของนิสิตให้ภาควิชาเคมีเพ่ือจัดประชุมตัดสิน

ผลการเรียนของนิสิตแต่ละรายวิชา (M.Ed.Chem_59_5.3_2) น าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป จากนั้นน าเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ใน

แต่ละภาคเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม (M.Ed.Chem_59_5.3_3) เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิตใน

ภาคเรียนที่ 1 ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการต้องพูดคุยถึงปัญหาในการเรียน และติดตามดูแลนิสิตทุกคนดังกล่าว

อย่างใกล้ชิด พบว่านิสิตมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงกว่า 3.50 ทุก

คน จากนั้นน าผลการประเมินบรรจุลงในรายงานประกันคุณภาพและมคอ. 7 ของหลักสูตรและวิเคราะห์ผลเพ่ือ

น าไปปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อไป 

 

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

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

2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้

ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 

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

ดูความสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร 

5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  

 

หลักสูตรได้ร่วมกับภาควิชาเคมีก าหนดให้มีการติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

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

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

รายงาน มคอ. 5 และมคอ. 6 ของแต่ละภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 12 รายวิชา และภาคเรียนที่ 

2/2559 จ านวน 11 รายวิชา (M.Ed.Chem_59_5.3_4) และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
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แบบรายงานการประเมิน/มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา และมีการรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์และ

ด าเนินการต่อไป 

 

- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นิสิตด าเนินการท าปริญญาพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุก

ภาคการศึกษา และแจ้งความประสงค์ขอสอบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็น

กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ

สอบปริญญานิพนธ์ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าโดยความเห็นชอบจากคณบดีของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

5. นิสิตต้องส่งผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการ ตามประกาศบัณฑิตวิยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบ  

6. นิสิตต้องส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์ที่

ชัดเจนของบัณฑิตวิทยาลัยดังปรากฏใน บว.692 ปริญญาโท  

  

 ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาจ านวน  2 คน ได้แก่ นางสาววรัทยา มณีรัตน์ และ

นางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์ ได้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิด และได้สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็น

ประธานในการสอบปากเปล่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (M.Ed.Chem_59_5.3_5) และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งนิสิตทั้งสองก าลังด าเนินการส่งตีพิมพ์ โดยการตีพิมพ์ของนิสิตได้รับความ

เห็นชอบจากหลักสูตรฯซึ่งตรวจสอบพบว่าจะท าการตีพิมพ์ในฐาน TCI หรือนานาชาติ (M.Ed.Chem_59_5.2_6) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

M.Ed.Chem_59_5.3_1 แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

M.Ed.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี เรื่องเกรดรายวิชาเคมี 

M.Ed.Chem_59_5.3_3 รายงานการประชุม เรื่องการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

M.Ed.Chem_59_5.3_4 มคอ.5 และ มคอ.6 ที่ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2559 

M.Ed.Chem_59_5.3_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าของ นางสาววรัทยา มณีรัตน์ และนางสาว

ณัฐฐา พวงไพโรจน์ และประวัติและผลงานวิจัยของ รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ 

M.Ed.Chem_59_5.3_6 Manuscript และ proceeding ของนิสิตที่ก าลังจะจบในปีการศึกษา 2559 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้

ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมจ านวน 3 ครั้งในปี

การศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน 

ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร

ด าเนินงาน  

M.Ed.Chem_59_5.4_1 

รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 3 ครั้ง 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรกศ.ม. สาขาวิชาเคมี 

ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 

เมื่อวันที่  7 ส.ค. 2557 โดยมี

รายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

M.Ed.Chem_59_5.4_2  

เล่ม มคอ. 2 ประทับตรา

จาก สกอ. 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ

ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลั กสู ตรมี รายละเอี ยดของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.3 / 

มคอ. 4 ในภาคเรียนที่ 1/2559 

จ านวน 12 วิชา และภาคเรียนที่ 

2/2559 จ านวน 11 วิชา ก่อน

ก าร เปิ ด ส อน ใน แ ต่ ล ะภ าค

การศึกษาครบทุกรายวิชา  

 

 

M.Ed.Chem_59_5.4_3  

รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ. 3 / มคอ.4 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ.5 / มคอ. 6 ในภาค

เรียนที่ 1/2559 จ านวน 12 วิชา 

และภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 

11 วิชา ภายใน 30 วัน หลั ง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่  2559 

ครบทุกรายวิชา 

M.Ed.Chem_59_5.4_4 

รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.5 / มคอ. 6 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดท ารายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

- 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มี

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 11 

รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50.0 

M.Ed.Chem_59_5.4_5 

สรุปแบบประเมินการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู้   

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือ

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 

ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8 เ พ่ื อ

น ามาใช้ ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 โดย

M.Ed.Chem_59_5.4_6 

มคอ. 3 วิชา คม 584 และ 

คม 588  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ให้ รายวิชาคม 584 และ คม 

588 ระบุการปรับปรุงใน มคอ. 

3 ในปีการศึกษา 2559 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารย์

ใหม ่

- 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ปี การศึ กษ า 2559 อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ 

M.Ed.Chem_59_5.4_7 

รายงานสรุปการพัฒ นา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตร 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ปีการศึกษา 2559 มีบุคลากร

สายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา

วิ ช าก าร  แล ะ/ห รื อ วิ ช าชี พ 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 

M.Ed.Chem_59_5.4_8 

รายงานสรุปการพัฒ นา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน

การเรียนการสอน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า ปี สุ ด ท้ า ย ที่ มี ต่ อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ

3.69 จากคะแนนเต็ม 5.00 

M.Ed.Chem_59_5.4_9 

สรุปผลความพึงพอใจของ

นิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย ที่ มี ต่ อ

คุณภาพหลักสูตร 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

M.Ed.Chem_59_5.4_10 

สรุปผลความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัย

ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ  ปี

การศึกษา 2559 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้มีค่า

คะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมโดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนจากปีการศึกษา 2558 มาพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาปัจจุบันก่อนเปิดภาคเรียน 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนละพัฒนาของ

ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

3.  ฝ่ายแผนและพัฒนาด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

4.  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

5.  ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

น าเสนอภาควิชาเพ่ือปรับปรุงด าเนินการ ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน า

ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ได้

ประชุมเพ่ือพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน โดยน าผลการส ารวจ

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อปีการศึกษา 2558 มาพิจารณา โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้าน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 4.10 และความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี เท่ากับ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงยัง

มีความพึงพอใจที่ได้คะแนนไม่ถึง 4.50 ที่ประชุมหลักสูตรจึงมีมติให้แก้ไขและติดตาม (M.Ed.Chem_59_6.1_1) 

และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ติดตามจนมีการปรับปรุงห้องเรียน 15-926 ให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน (M.Ed.Chem_59_6.1_2) นอกจากนี้หลักสูตรในก ากับของภาควิชาได้เสนอขอตั้ง

งบประมาณและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชา

ต่างๆของหลักสูตรในการก ากับของภาคฯ ดังนี้   

 - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี -วิสิเบิ้ลชนิด

ล าแสงคู่ เครื่องผลิตน้ าคุณภาพสูงส าหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องชั่งทศนิยม 5 ต าแหน่ง เครื่อง autoclave และตู้

แช่แข็งแบบแนวนอน -80 องศาเซลเซียส  

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/เอกสารประกอบSAR/องค์ประกอบที่%206/M.Ed.Chem_57_6.1_1.pdf
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- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 15 รายการ เป็น
เงิน 705,600 บาท (M.Ed.Chem_59_6.1_3) โดยได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องให้ก าเนิดแสงยูวี เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า เครื่องกรองน้ า สแกนเนอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เก้าอ้ีส านักงาน 
ตู้สูงบานเลื่อนอเนกประสงค์ มู่ลี่ 

- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม
ประจ าปีงบประมาณ  2560 (M.Ed.Chem_59_6.1_4) ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 248,700 
บาท โดยได้จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง เตาให้ความร้อน เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตู้เย็น 

 

นอกจากนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  ได้มีความร่วมมือกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดย

ภาควิชาเคมีได้อนุเคราะห์สถานที่ตั้งอุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่จะคอยดูแลเครื่องมือ ในปีการศึกษา 

2559 มีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันดังนี้ 1. เครื่องAA จ านวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ห้อง 19-901 2. เครื่อง 

GC จ านวน 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ห้อง 19-901 

 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชามีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอและส ารวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้

พร้อมใช้งาน  

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเครื่อง LCD และ

คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน ส่วนห้องปฏิบัติการเคมี  

ห้องวิจัย  นิสิตจะมีตู้ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการยังมีอุปกรณ์/เครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไว้ให้นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้อย่างสะดวก นิสิตของภาควิชา

สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi และระบบ Wireless ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้

ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืนๆทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการส ารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของ เอกสาร ต ารา และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี และหลักสูตรได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ (M.Ed.Chem_59_6.1_5) 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การศึกษา เท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ  เท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ นอกคณะ เท่ากับ 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรดังนี้ (M.Ed.Chem_59_6.1_6) 

คะแนนความพึงพอใจในด้าน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การศึกษา เท่ากับ 3.55 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี เท่ากับ 1.36 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ  เท่ากับ 4.27 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการต่างๆ นอกคณะ เท่ากับ 4.03 จากคะแนนเต็ม 5 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิต เข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนปิดภาคเรียน 

เพ่ือพิจารณาผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร ในปี 2559 ที่

ประชุมเห็นชอบผลการประเมิน และพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคะแนนการประเมินด้าน 

ต่าง ๆ ดีขึ้น แต่ในมุมมองของนิสิตในหลักสูตรมีคะแนนการประเมินต่ าลงเกือบทุกด้าน ที่ประชุมจึงมีมติให้น าผล

การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไป (M.Ed.Chem_59_6.1_7) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Chem_59_6.1_1 รายงานการประชุม เรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
M.Ed.Chem_59_6.1_2 สภาพห้องเรียน 15-926 ภายหลังการปรับปรุง 
M.Ed.Chem_59_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
M.Ed.Chem_59_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการ

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มประจ าปีงบประมาณ  2560 
M.Ed.Chem_59_6.1_5 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
M.Ed.Chem_59_6.1_6 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
M.Ed.Chem_59_6.1_7 รายงานการประชุม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินระดับ 
หลักสูตร 

มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปี ก า รศึ ก ษ า  2559 ห ลั ก สู ต ร  ก ศ .ม . 
สาขาวิชาเคมี  มีการประชุมเพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (ส าเร็จตาม
แผน) 

 

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

- ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 

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

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิชาเคมี  
- ปรับรายวิชา คม 584 ให้มีการใช้โปรแกรมจ าลองโมเลกุล 3 มิติ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการวาด

โครงสร้างทางเคมี 

 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินระดับหลักสูตร กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการสื่อสารและภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วางแผนและเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยส าหรับนิสิตรหัส 
60 

สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

-ประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง  
 1. หลักสูตรควรวางแผนให้อาจารย์มีวุฒิทางการสอนเคมี หรือสนับสนุนให้อาจารย์ที่ ไม่ได้มีวุฒิทางการ
สอนเคมี ได้มีการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนเคมีเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้ารับการอบรม การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนเคม ี
 2. หลักสูตรควรวางแผนการจบการศึกษาของนิสิต ให้สอดคล้องกับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยพิจารณา
จากกรอบระยะเวลาการเปิดรับสมัครการบรรจุเข้ารับราชการ 

-ข้อเสนอแนะหรือตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
1. หลักสูตรควรวางแผนการด าเนินการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตก่อนจบการศึกษาล่วงหน้า โดย

ไม่ต้องรอจนถึงเวลาใกล้ส าเร็จการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนา

ทักษะในการเขียนบทความในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
องค์ประกอบท่ี 3: นิสิต 
1. หลักสูตรควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานท าวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลที่ชัดเจน และมีมาตรการควบคุม

ก ากับ รวมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรควรวางแผนการจบการศึกษาของนิสิต ให้สอดคล้องกับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยพิจารณา

จากรอบระยะเวลาการเปิดรับสมัครการบรรจุเข้ารับราชการ 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรควรวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับรอง

ศาสตราจารย์ และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม ในด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีศึกษา ในระดับ
นานาชาติมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรควรมีการเตรียมการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าประเด็นที่

เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น สถานการณ์ความก้าวหน้าทางการสอนเคมี และนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน มาเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรควรส ารวจความต้องการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
2. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เพียงพอเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิต

อย่างต่อเนื่อง เช่น ห้องพักเฉพาะของหลักสูตร 
 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรสนับสนุนให้นิสิตและบัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ   
2. หลักสูตรควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการท าปริญญานิพนธ์เป็นรายบุคคลที่ชัดเจน และมี

มาตรการควบคุมก ากับ รวมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม ในด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีศึกษา ใน

ระดับนานาชาติมากขึ้น 
4. หลักสูตรควรเตรียมการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าประเด็นที่

เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาคุณภาพมาเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
5. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เพียงพอ เหมาะสม และตรงกับความต้องการของ

นิสิตอย่างต่อเนื่อง  
 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. จัดท าแผนการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการควบคุมก ากับโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ 
(เคมี) และด้านเคมีศึกษาในระดับนานาชาติมากขึ้น 

3. เตรียมการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าประเด็นที่เป็นปัจจัยต่อ
การพัฒนาคุณภาพ เช่น สถานการณ์ความก้าวหน้าทางการสอนเคมี และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็น
ต้น มาเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

4. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน หัองปฏิบัติการ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ  
Wi-Fi เป็นต้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต  
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.65 ระดับคุณภาพดี 13ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

(ผ่าน)  

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 
2 คน 

(ผ่าน)  

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

(ผ่าน)  

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ ท รง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
ส าข า วิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น  แ ล ะ  2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน)  

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่
ปรึกษาการ

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
ส าข า วิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น  แ ล ะ  2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน

(ผ่าน)  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
ค้นคว้าอิสระ (ข) หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่ งท างวิ ช าการไม่ ต่ าก ว่ ารอ ง
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิช านั้ น ห รื อ
ส า ข า วิ ช า ที่ สั ม พั น ธ์ กั น แ ล ะ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

(ผ่าน)  

7. คุณสมบัติของ
อ าจ า รย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ป ระจ าและผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพ่ื อรับ
ปริญญา  

(ผ่าน)  

8. ก า ร ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงาน
ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) 
ซึ่ ง อ ยู่ ใน รู ป แ บ บ เอ ก ส าร  ห รื อ  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ผ่าน)  

9. ภ า ร ะ ง า น
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

วิ ท ย านิ พ น ธ์  : อ า จ า ร ย์  1 ค น  ต่ อ 
นักศึกษา 5 คน 

(ผ่าน)  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน)  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

(ผ่าน)  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.40 1 4.40 4.40 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.60 1 160 5 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต    
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร       5 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00  5 100 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5.00  5 100 5 

    ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.80 5 96 5 
    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

    3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมนิผู้เรียน     3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน     100 5 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งช้ี) ตัวตั้ง 47.40 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.65 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน  

2 
คะแนน
เฉลี่ย

ของทุก
ตัวบ่งช้ี

ใน 
องค์ประก
อบที่ 2 - 

6 

2 - - 4.70 
(2.1,2.2) 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.00 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.00 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 3.43 3.50 4.70 3.65 ระดับคุณภาพดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 
องค์ประกอบที่ 2  

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2.นิสิตมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติ
ที่มีการรับรองคุณภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบัณฑิตตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะในการเขียนบทความในระดับนานาชาติ
อีกทางหนึ่งด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 3  
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

นิสิตมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เด่นชัด เช่น ทักษะ
สื่อสาร 

1. ส่งเสริมแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็น
ระบบและมีประเมินผลส าเร็จจากเป้าประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาเป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
ให้ครบถ้วน 
2. สอดแทรกทักษะของทางภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนรับ 
2. การส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4  
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ในด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีศึกษา หรือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เคมีเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้และจุดเน้นของหลักสูตร 

1. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม ใน
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีศึกษา ในระดับ
นานาชาติมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีรายวิชาที่ทันสมัยที่สนองความต้องการ
ของนิสิตและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. หลักสูตรยืดหยุ่นให้มีการจัดการเรียนรู้ตามพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สาระของรายวิชามีความ 
ทันสมัยและเป็นพลวัตรอย่างเสมอ 
2. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นครู เช่น 
กิจกรรมสร้างเป็นผู้น า จิตสาธารณะ หรือสร้างความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู    
3. ก าหนดแนวทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจ
พิจารณาจากงานวิจัยตามความสนใจของนิสิต และ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาครู จะท า
ให้เกิดเป็นโจทย์วิจัยและน าเข้าสู่การท าวิทยานิพนธ์
ให้กับนิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 
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องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- 1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เพียงพอ
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 

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

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

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

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต                                                    

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: ผศ.มะยูโซ๊ะ  กูโน                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: ผศ.แพน ทองเรือง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

ลายเซ็น :______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จ านวนนิสิต

ที่
ลงทะเบียน

เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

 
 

 
 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH522 1/2559 5 3 - - - - - - - - - - - - - 8 8 
CH584 1/2559 10 - - - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH588 1/2559 9 1 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH641 1/2559 5 4 1 - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH661 1/2559 9 - 1 - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH699 1/2559 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 
ED511 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED512 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED532 1/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ENM600 1/2559 - - - - - - - - - - - 10 - - - 10 10 
FE501 1/2559 1 3 3 - - - - - - - - - - - - 7 7 
SCE501 1/2559 1 7 2 - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH511 2/2559 5 5 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
CH531 2/2559 7 1 - - - - - - - - - - - - - 8 8 
CH551 2/2559 3 3 2 - - - - - - - - - - - - 8 8 
CH663 2/2559 6 4 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
ED513 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED514 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED521 2/2559 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
ED531 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
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รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จ านวนนิสิต

ที่
ลงทะเบียน

เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

 
 

 
 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

ED533 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
FE502 2/2559 2 4 1 - - - - - - - - - - - - 7 7 
SCE502 2/2559 9 1 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

CH512 สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH570 หัวข้อพิเศษทางเคมี  1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH571 เคมีและความเป็นพิษของสารที่เป็น
อันตราย 

1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH587 ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH591 การจัดการและเทคนิคใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

CH642 หัวข้อพิเศษทางด้านชีวเคมี 1/2559 
2/2559 

เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 
 

ปิดรายวิชา 
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CH674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2/2559 เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่มี
นิสิตลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 2/2559 เป็นรายวิชาที่ไม่มีนิสิต
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชา 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 

 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

CH522 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส าหรับครู 1/2559 /   
CH584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอน
เคมี   

1/2559 /  การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
จากความต้องการของ
นิ สิ ต  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

CH588 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เคมี 

1/2559 /  หลั กสู ต รห้ อ งเรี ยน
พิ เ ศ ษ แ ล ะ ก า ร
ออก แ บ บ กิ จ ก ร รม
STEM และ STREAM 

CH641 ชีวเคมีขั้นสูงส าหรับครู 1/2559 /   
CH661 สัมนาเคมีศึกษา 1 1/2559 /   
ED511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็น
คร ู

1/2559 /   

ED512 จิตวิทยาและการแนะแนว
ส าหรับครู 
 

1/2559 /   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ED532 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1/2559 /   

FE501 ชีวิตกับการศึกษา 1/2559 /   
SCE501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1/2559 /   

CH511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2559 /   
CH531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2559 /   
CH551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส าหรับครู 2/2559 /   
CH663 สัมนาเคมีศึกษา 2  2/2559 /   
ED513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางการศึกษา 

2/2559 /   

ED514 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2559 /   
ED521 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2/2559 /   

ED531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน 

2/2559 /   

ED533 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

2/2559 /   

FE502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้าง
และสื่อสารความรู้ 

2/2559 /   

SCE502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2/2559 /   

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การประเมินคุณภาพการสอนโดยนิสิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก-มากที่สุด นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์

ผู้สอนและเนื้อหารายวิชา โดยมีวิธีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามแบบประเมิน 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การท าผิ ด คุณ ธรรม โด ยยก ตั วอย่ า ง
กรณีศึกษาและให้มีการแสดงความเห็น
กลุ่มย่อยในสภาวการณ์จริง เพื่อให้นิสิตมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการได้รับผลกระทบ
จากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาให้
ความรู ้

ความรู้ ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่
เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอ่ืน เช่น จากการ
ฝึกท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผลความรู้
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลายใน
ทุกวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมี ก ารให้ นิ สิ ตศึ กษ าบ าง หั วข้ อที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่เรียน และมาสอนเพื่อนๆ 
ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วย
ตนเองมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ควรมีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มในการ

น าเสนองาน เพื่อความเท่าเทียมในความ

รับผิดชอบในงาน 

มีการวางแผนให้นิสิตส่งรายชื่อที่มีการ
สลั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ ในกลุ่ ม  และ
รายงานผลการประชุมท างานกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
มากข้ึน และใช้การส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เตรียมไว้ส าหรับการสอนครั้งต่อไป 

ทักษะการจัดการเรียนรู ้ การประเมินพฤติกรรมของนิสิต ขณะท า
กิจกรรมการสอนหน้าชั้นเรียน หรือการ
อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้พบว่ายังขาดประสบการณืในการ
จัดการเรยีนรู้ในชั้นเรียน 

ให้มีการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ ใน

ห้องเรียนจริงมากข้ึน 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  2 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.40 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 50.00 ร้อยละ   

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

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 1  คน   

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

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

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

 ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1.6 น้ าหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

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

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

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

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

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

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
 3 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

61 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   ช้ิน   
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กลุ่มที่ 2 (0.60) 
62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

 4 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

 1 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

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

(1.00) 
  ช้ิน   

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

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  4.8 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

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

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

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

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.69 คะแนน  

 

 


