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ค าน า 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ในปีการศึกษา 2564  โดยหลักสูตรนี้ได้ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 
กรกฎาคม 2565 และได้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2564 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ในปี
การศึกษา 2564 ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 2 อาจารย์ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้  หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้ประเมิน และ
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครั้งนี้จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
 
 
 
      ................................................. 
                                                                     (ดร.ชนิตา ขนันทอง) 
                                                ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
                                                                  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2564 – 31 
กรกฎาคม 2565) 
 
 

1. .......................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 
         (รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์) 

 
2. .......................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 

         (ดร.ชนิตา ขนันทอง) 
 

3. .................. ........................................ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 
        (ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย)  

 
4. .......................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 

      (ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง) 

 
5. .......................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 

       (ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์)  
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ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25491721109512 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ – สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

หมายเหตุ 
ตามท่ีระบุใน  มคอ.2 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 

1 ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์  

2 ดร.ชนิตา ขนันทอง ดร.ชนิตา ขนันทอง 

3 ดร.อภิชาติ บุญมาลัย ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 

4 ดร.จีรพรรณ เทียนทอง ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 

5 ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 

  
 อาจารย์ผู้สอน 
 1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 
 2. ดร.ชนิตา ขนันทอง 
 3. ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 
 4. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
 5. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย ์
 6. ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
 7. ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
 8. ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
 9. อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
 10. ผศ.มณีรัตน์   น้ าจันทร์ 
 11. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 
 12. ผศ.นราธิป ภักดีจันทร์ 
 13. อาจารย์นเรศ สวัสดิ์รักษา 
 14. อาจารย์พัชรี ดินฟ้า 
 15. รอ.หญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์ 
 16. อาจารย์อรทัย สุวรรณคาม 
 17. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
 18. อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ 
 19. ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย 
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 20. ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น 
 21. อาจารย์กาญจนา กลิ่นอ าพร 
 22. ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
 23. ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
 24. ดร.ภัทริณี คงชู 

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

1. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 
 1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 
 2. ดร.ชนิตา ขนันทอง 
 3. ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 
 4. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
 5. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย ์
 
 1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ผลการด าเนินงาน 
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นางสาวชลดา เดชา
เกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 
(เคมีอินทรีย์) 

 วท.ด. (เคมี)  
 วท.ม. (เคมี)  
 วท.บ. (เคมี)       
 ตรง       
 สัมพันธ์ 

•  ปฏิวิชช์ สาระพิน , ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ์ และ ฤทัยรัตน์ โพธิ. 
2564. ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อ
สภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี 
การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรลั 
ภาคพ้ืนดิน. แก่นเกษตร 49(1): 64-75. 
•  Chonlada Dechakiatkrai 
Theerakarunwong and Duangkamon 
Boontong, 2020,  
Removal and Recyclable Chitosan 
Nanowires : Application to Water 
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ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

Soluble Dyes,  
Results in Chemistry (2), 100024: 1-6. 
•  Ruthai Photi and Chonlada 
Dechakiatkrai Theerakarunwong, 
2020, Australian Journal of  
Crop Science : Enhancement of rice 
(Oryza sativa L.) physiological and 
yield by application of nano-titanium 
dioxide 14(07), 1157-1161 (2020) 
• ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์. 
๒๕๖๐. นาโนเคมีและการประยุกต์ทาง
สิ่งแวดล้อม. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์. ๒๒๑ หนา้. (ผู้ขอมีส่วน
ร่วมในผลงานร้อยละ ๑๐๐) 
• ฤทัยรัตน์ โพธิ, ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีร
การุณวงศ์ และปฏิวิชช์ สาระพิน. 2564. 
ผลกระทบของโอโซนต่อการสรีรวิทยาและ
ผลผลิตของข้าว กข 43. แก่นเกษตร 48(6) : 
1242-1253. 

2 นางสาวชนิตา ขนันทอง 
 

อาจารย์ 
 

 ปร.ด. (เคมี)             
 วท.ม. (เคมี)  
 วท.บ. (เคมี)          
 ตรง       
 สัมพันธ์        

•  Khanantong, C., Charoenthai, N., 
Wacharasindhu, S., Sukwattanasinitt, 
M., Yimkaew, W., Traiphol, N. and 
Traiphol, R. (2020). Achieving 
reversible thermochromism of 
bisdiynamide polydiacetylene via T 
self-assembling in selected solvents. 
Colloids and Surfaces A, 603, 125225. 
• Phonchai, N., Khanantong, C., 
Kielar, F., Traiphol, R., and Traiphol, 
N. (2020). Enhancing thermal and 
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ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

chemical sensitivity of 
polydiacetylene colorimetric T 
sensors: The opposite effect of zinc 
oxide nanoparticles. Colloids and 
Surfaces A, 589, 124459. 

3 นายอภิชาติ บุญมาลัย 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 
(เคมีวิเคราะห์) 

 ปร.ด. (เคมี)              
 วท.ม. (เคมี)  
 วท.บ. (เคมี)          
 ตรง       
 สัมพันธ์        

• อภิชาติ บุญมาลัย, และธนัชพร พัฒนาธร
ชัย. (2021). การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซทติ
ลีนรีเอเจนต์ในระบบโฟลอินเจคชัน. Life 
Sciences and Environment Journal, 
22(2), 274-286. 
• Pattanatornchai, T. & Boonmalai, A. 
(2019), Colorimetric Determination of 
Pb2+ Based on Ionochromic 
Polydiacetylene/Anionic Surfactant  
Materials. Key Engineering Materials, 
Vol. 824, pp.212-218,  

4 นางสาวจีรพรรณ เทียน
ทอง 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 
(เคมีวิเคราะห์) 

 Ph.D. (Chemistry– 
Analytical 
Chemistry) 
 วท.ม. (เคมีวิเคราะห์
และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์) 
 วท.บ. (เคมี
อุตสาหกรรม) 
 ตรง       
 สัมพันธ์ 

• Tientong, J., & Sangarunlert, W. 
(2017). Characterization of glycerol-
mannitol-silica-graphite PCM thermal 
storage unit for small scale solar 
dryer applications. King Mongkut’s 
University of Technology North 
Bangkok International Journal of 
Applied Science and Technology, 
Special Issue, 7-13.  

5 นางสาวิตรี ซัคลี่ย์ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 
(วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์) 

 Ph.D. (Polymer 
Science and 
Technology) 
M.S (Polymer 

Suckley, S., Deenuch, P., Disjareon, N. 
and Phongtamrug, S. (2017), Effects of 
alkali treatment and fiber content on 
the properties of bagasse fiber-
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ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

Science) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 
 ตรง      
สัมพันธ์ 

reinforced epoxy composites. Key 
Engineering Materials, Vol. 757, pp.40-
45,  

 

  

  
 
 1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ผลการด าเนินงาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นชุด เดียวกันกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
  ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิทางการศึกษา 

1 รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ วท.ด. (เคมี)  
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)       

2 ดร.ชนิตา ขนันทอง ปร.ด. (เคมี)             
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)          

3 ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย ปร.ด. (เคมี)             
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)          

4 ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง Ph.D. (Chemistry– Analytical Chemistry) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

5 ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย ์ Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
M.S (Polymer Science) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

6 ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
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วท.บ. (เคมี) 
7 ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ วท.ด. (พลังงานทดแทน) 

วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เคมี)  

8 ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ ปร.ด. (เคมี)    
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เคมี)  

9 อาจารย์พรรนิพา พวันนา วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)          

10 ผศ.มณีรัตน์   น้ าจันทร์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เคมี) 

11 

 

ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง ปร.ด.(สถิติการศึกษา) 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

12 ผศ.นราธิป ภักดีจันทร์ บธ.ม. (การตลาด) 
13 อาจารย์นเรศ สวัสดิ์รักษา ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

14 อาจารย์พัชรี ดินฟ้า ศศ.ม.(สังคมศึกษา) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

15 รอ.หญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

16 อาจารย์อรทัย สุวรรณคาม ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

17 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)             
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)          

18 อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ ์ อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 

19 ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
20 ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

วท.บ.(สุขศึกษา) 



 7 

21 อาจารย์กาญจนา กลิ่นอ าพร ศศ.ม.(ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

22 ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ วท.บ.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(การสอนพิสิกส์) 

23 ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด วท.ด.(พลังงานทดแทน) 
วท.ม.(พลังงานทดแทน) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

24 ดร.ภัทริณ ีคงชู วท.ด. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติ) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 
 1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
  ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดยหลักสูตรจะครบก าหนดปรับปรุงอีก

ครั้งในปี 2567 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของ
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งหลักสูตร
ได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการประเมินคุณภาพเป็นดังนี้ 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.33 ± 0.49 มาก 
2.ด้านความรู ้ 3.92 ± 0.67 มาก 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.11 ± 0.68 มาก 
4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 4.33 ± 0.50 มาก 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 ± 0.60 มาก 

                                                                 รวม 4.14 ±0.61 มาก 
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หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วย 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา 7 คน 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ 3 คน 
จ านวนบัณฑิตจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดง้านท า 5 คน 
ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 42.86 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 4.14 ค่าคะแนน 

 
จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (จ านวน 7 คน) และร้อยละ 60 ของบัณฑิตที่มีงานท า (5 คน) ผลปรากฏว่า
ผู้ใช้บัณฑิตให้คะแนนคุณภาพบัณฑิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้
บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมี
ค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบัณฑิตส่วนใหญ่ท างานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและระยะเวลาการท างานยังน้อย (1-3 
เดือน) จึงอาจอยู่ในช่วงการปรับตัวและเรียนรู้งานที่ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา โดยความพึงพอใจในด้าน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีคะแนนสูงกว่าด้านอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 ซึ่งรายละเอียดเป็นดังตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
(±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.76 ± 0.44 4.55 ± 0.60 4.33 ± 0.49 
2.  ด้านความรู ้ 4.15 ± 0.81 4.00 ± 0.52 3.92 ± 0.67 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 4.33 ± 0.72 4.17 ± 0.58 4.11 ± 0.68 
4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ 
    ความรับผิดชอบ 

4.53 ± 0.52 4.67 ± 0.49 4.33 ± 0.50 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร     
    และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.00 ± 0.79 4.06 ± 0.68 4.00 ± 0.60 

ผลการประเมินรวม 4.37 ± 0.70 4.29 ±0.62 4.14 ±0.61 
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จุดเด่นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมีที่ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย ส่วนทักษะที่ควรพัฒนาคือด้านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา (2-2.1-CH-1) นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับบัณฑิตที่ท างาน
ไม่ตรงกับสาขาที่จบมา โดยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆ ก่อนสมัครงาน  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งผลการประเมินนี้ได้แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป (2-2.1-CH-2) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
ผลการส ารวจการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  7 100 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 7 100 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผูท้ี่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

5 71.4 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่เรียน 1 20 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าไม่ตรงสาขาที่เรียน 4 80 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 71.4 

คะแนนที่ได ้ 3.57 
หมายเหตุ :จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 

การค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า =
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ปี

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด
        

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 =  
 

 
         =   71.43 

 

   คะแนนที่ได้                              =  
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  ปี
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       = 
     

   
      =   3.57 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

บัณฑิตมีที่มีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษามีทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 จากบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 100 ของบัณฑิตทั้งหมด) โดยบัณฑิตร้อยละ 20  (คิดจาก 5 คน) ท างานตรงตาม
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์) ส่วน
บัณฑิตที่ท างานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษานั้นมีร้อยละ 80 โดยท างานอยู่ทั้งในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มีความพึงพอใจกับงานท่ีท า เนื่องจากสถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิล าเนา
เดิม (จังหวัดนครสวรรค์) หรือที่อยู่ปัจจุบัน อัตราเงินเดือนขั้นต่ าโดยเฉลี่ยที่บัณฑิตได้รับ เท่ากับ 11,375 บาทต่อ
เดือน (9,000 – 14,000 บาท) ลดลงจากบัณฑิตของปีการศึกษา 2562 (15,875 บาทต่อเดือน) ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ต าแหน่งงานที่ไม่ตรงสาขาวิชา ระยะเวลาการท างานยังน้อย (1-3 เดือน) และภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยาวนาน  

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าทั้งหมด 2 คน พบว่าอยู่ระหว่างรอค าตอบจากหน่วยงานที่สมัครงานไว้ จ านวน 1 
คน และอีก 1 คนยังไม่ประสงค์ท างาน ส าหรับบัณฑิตที่ท างานแล้วยังมีความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชา
เดิม และเปลี่ยนต าแหน่งงานให้ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ามีร้อยละการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 1 ปี ลดลงเล็กน้อย แต่บัณฑิตที่ท างานไม่ตรงสาขามี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านที่ตั้งของสถานประกอบการ (บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่อยากท างานไกล
จากภูมิล าเนาเดิมหรือที่อยู่ปัจจุบัน) และปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยรายละเอียดแสดงในตาราง
ด้านล่าง  

 
 

ปีการศึกษา
ที่จบ 

บัณฑิตทัง้หมด 
(คน) 

บัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษา 1 

ปี  

บัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
(ร้อยละ) 

2561 16 100 93.8 0 
2562 8 100 100 0 
2563 7 100 71.4 0 

 
ผลการส ารวจนี้ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป (2-2.1-CH-2) (2-2.2-CH-1) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

(2-2.1-CH-1) รายงานการประเมินความคดิเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคณุภาพของบณัฑิต  
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

(2-2.1-CH-2) รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565  
(2-2.2-CH-1) รายงานการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเขา้ 

นักศึกษา
แรกเขา้ที่
รายงานตัว 

นักศึกษาที่
เข้าศึกษา

จริง 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

ชั้นปีที ่1 ร้อยละ ชั้นปีที ่2 ร้อยละ ชั้นปีที ่3 ร้อยละ ชั้นปีที ่4 ร้อยละ 

2561 16 10 8 50.00 8 100.00 7 87.50 7 100 
2562 11 11 10 90.11 9 90.00 9 100 - - 
2563 10 8 7 87.50 7 100 - - - - 
2564 13 11 8 72.73 - - - - - - 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 
1. สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา จ าเป็นที่ต้องออกไปท างานช่วยเหลือครอบครัว 
2. นักศึกษาสอบเข้าศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนได ้

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.1 การรับนักศึกษา 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ การรับนักศึกษาจ านวน 20 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาก าหนดได้แก่  
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และมีผลการเรียนสะสม
เฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 
 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ใช้ในการด าเนินการ วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยมีการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นศิษย์เก่าให้มากยิ่งขึ้น 
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เพ่ิมช่องทางเข้าไปประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย เน้นสื่อออนไลน์ เพ่ิมมากขึ้นและ
การประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 การปรับปรุงกลไกการรับนักศึกษาจากปี 2563 มาจัดท าแผนการด าเนินงานปี 2564 ดังนี้ 

 
  
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณรับนักศึกษาจ านวน 20 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ก าหนด 

 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไกดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (3-3.1-CH-1) จากการส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

สาขาเคมี พบว่า บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 71.43 คิดเป็นคะแนน 3.57  
ทบทวนแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร (3-3.1-CH-3) 
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน โดยหลักสูตรมีความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 

และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 1 : 20 มีนักศึกษารวม 4 ชั้นปี จ านวน 31 คน โดยหลักสูตรมีอาจารย์ทั้งหมด 
10 คน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาใน มคอ. 2 ประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการรับสมัครของหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 เกณฑ์การรับนักศึกษา 
โดยก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยและคุณสมบัติหลักสูตรมีการก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะว่าต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์และมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า  2.0 เพ่ือให้มีพ้ืนฐานเพียงพอ เจตคติที่ดีต่อ
สาขาวิชา โดยประกาศรับสมัครผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

3. ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับนักศึกษา (3-3.1-CH-4) 
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ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
(3-3.1-CH-5) เปิดรับสมัคร ดังนี้ 

รอบท่ี 1 : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 
รอบท่ี 2 : 5 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 
รอบท่ี 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 
รอบท่ี 4 : 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 
รอบพิเศษ : 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 พฤษภาคม 2564 

4.  ก าหนดอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (3-3.1-CH-6) เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ และก าหนด
แนวทางในการสัมภาษณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน ต่อผู้เข้าสอบ 
1 คน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอนสาขาเคมี ต้องมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การสอบสัมภาษณ์ก่อนสอบทุกครั้ง กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- รศ.ดร. ชลดา เดชาเกรียงไกร ธีรการุณวงศ์ 

- ดร. อธิชาติ บุญมาลัย 

- ดร. ชนิตา ขนันทอง 
5.  ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ (3-3.1-CH-7) 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับมอบหมายท าการสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัคร โดยเนื้อหาการในการสอบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
 (1) ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาเคมี 
 (2) ด้านทักษะทางปัญญาและประสบการณ ์
 (3) เจตคต ิ

(4) ความรู้ทั่วไป เช่น ข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมืองและศาสนารวมทั้งหมด 100 
คะแนน โดยต้องผ่านเกณฑ์ 50 คะแนน ขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี 

6.  รายงานผลให้แก่หน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งคะแนนสอบสัมภาษณ์พร้อมระบุรายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงล าดับตามคะแนน เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อต่อไป (3-3.1-CH-8) 
 

จ านวนนักศึกษาสาขาเคม ี
 

สาขาเคม ี
(ปีการศึกษา) 

รวม 
(คน) 

2558 17 
2559 13 
2560 12 
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2561 16 
2562 11 
2563 8 
2564 11 

การประเมินกลไกและผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 (3-3.1-
CH-9) เพ่ือทบทวนระบบและกลไกกระบวนการรับนักศึกษา โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมี
มติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 ตามขั้นตอนครบถ้วนพบว่าหลักสูตร
สามารถเปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม มคอ.2 โดยนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าเรียน 
จ านวน 11 คน จ านวนนักศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15 มี
เกรดเฉลี่ยในรายวิชาเคมีต่ ากว่า 2.0 จ านวน 1 คน คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 14.77 จาก
การประชุม น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
จุดแข็ง 
 -มีการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมกับมหาวิทยาลัยฯคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูตามโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นศิษย์เก่าการออกประชาสัมพันธ์นอกพ้ืนที่ โรงเรียนพบว่ามีเด็ก
จากโรงเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์  

2.มีการสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนแม่วงก์วิทยา โรงเรียนหนองบัว โรงเรียน
ชุมแสง โรงเรียนหนองฉางวิทยา  

3.กลุ่มเป้าหมายทางสื่อออนไลน์ เช่น เพจเฟสบุ๊ค:สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสร้าง
กลุ่มไลน์สาขาเคมี 

 
 
4. ร่วมการจัดกิจกรรม ECI (โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา) เพ่ือ
ดึงดูดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผู้เข้าร่วม เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมี แบบพ่ีดูแลน้อง 
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-บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการทางเคมีให้กับโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ 
- โรงเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

5. ส่งประกาศ โปสเตอร์ แผ่นพับ และภาพวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
6. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จึงได้ตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ของกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้ 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ  
2. จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 

 
การปรับปรุงกลไกการรับนักศึกษา 
 จากผลการประเมินระบบกลไกการรับนักศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการ รับนักศึกษาโดยการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (3-3.1-CH-10) ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรได้น าข้อมูลการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุง พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกเป็นที่เรียบร้อย โดยหลักสูตรมีจุดแข็งเรื่องการสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียนเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน นักศึกษาความเข้าใจในการประกอบอาชีพ และทัศนคติที่ดีขึ้น การเน้น
พูดคุยกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง เป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงนักศึกษามากขึ้นโดยการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่
สนใจจะสมัครเข้าเรียนโดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นอย่างไรก็ตามจ านวนนักศึกษายังต่ ากว่าเป้าที่
ก าหนดไว้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาและยังกระทบรายได้ของ
ผู้ปกครอง 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยหลักสูตรควรจัด
มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับมหาวิทยาลัยฯคณะวิทยาศาสตร์ฯ และประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูตามโรงเรียน
ต่างๆ ที่เป็นศิษย์เก่าให้มากยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทางเข้าไปประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 
เน้นสื่อออนไลน์ เพ่ิมมากข้ึน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้   

1. หลักสูตรได้ระบบและกลไกใหม่ดังนี้      
1.1 แจ้งแผนการรับนักศึกษาโดยยึดจ านวนที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2      
1.2 ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา      
1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อผ่านช่องทางระบบประชาสัมพันธ์ของ 

มหาวิทยาลัย      
1.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างโรงเรียนเครือข่าย และกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ ท าให้เกิด 
1.5 การด าเนินการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น โดยเน้นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้บนฐาน

ความความตั้งใจ และการดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 จากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบออนไลน์ และลงพ้ืนที่จริง และการ
ท ากิจกรรมเชิงบริการวิชาการ ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น  
 
ตัวบ่งช้ี 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักทุกคนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตลอดจนแสดงถึงความสามารถ ที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 80 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทีห่ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 
ใช้ในการด าเนินการ มีดังนี้ มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้น าแผนการปรับปรุงกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาจากปี 2564 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าใน มคอ. 2 
และรายงานโครงการเตรียมความพร้อมของปีที่ผ่านมา จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2564 ดังนี้ 

- การเพ่ิมกระบวนการการปรับพ้ืนฐาน ด้านพ้ืนฐานวิชาแคลคูลัส และการประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 
และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 - ปรับเนื้อหาด้านการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษเพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนจัดกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไก ดังนี้ 

1. เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมทบทวน/จัดท าแผนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหานักศึกษาแรก

เข้าที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมินความพร้อมนักศึกษาแรกเข้าโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา
เมื่อนักศึกษามารายงานตัว มาประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในไตรมาส 4 (3-3.1-CH-11) จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาใหม่ด าเนินการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่พบว่า มีนักศึกษาสาขาเคมีเกรดเฉลี่ยรายวิชา
เคมีต่ ากว่า 2.00 จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 (3-3.1-CH-12) โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 15,000 
บาทผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ (3-3.1-CH-13) 

2. หลักสูตรมีการทดสอบพ้ืนความรู้ของนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางทางในการปรับฐานด้านต่าง ๆ (3-3.1-CH-
14) 

3. หลักสูตรได้ผลทดสอบความรู้ ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาเคมีต่ ากว่า 2.00 จ านวน 1 คน พบว่า
นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 20 โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องเพ่ิมทักษะด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความรู้
เบื้องต้นเรื่องสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการนอกจากนี้จากการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเพ่ิม
ทักษะการค านวณทางคณิตศาสตร์ (3-3.1-CH-15) เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเตรียมพร้อมในการเรียนเช่นกัน 

4. แจ้งผลการสอบแก่นักศึกษา 
5. หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยโครงการ (3-3.1-CH-16) 
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 -อบรมปรับพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ โดยการปรับพ้ืนฐานวิชาเคมี พ้ืนฐานการใช้เครื่องแก้ว ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ และ การทักษะคณิตศาสตร์ ผ่านร้อยละ 85  
 -การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาพร้อมชี้แนะรายวิชาช่วยให้นักศึกษาวางแผนการเรียนของตนเอง เช่น ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือสรุป ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรมีการประชุม (3-
3.1-CH-17) พบว่าการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้งหมด นักศึกษาผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 -นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและระบบอุดมศึกษาได้ ในระดับดี  
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ความคิดเห็นของนักศึกษา    ระดับความพึงพอใจ 

สาขาวิชามีการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาใหม ่ 4.75 มาก 
สาขาวิชามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีสามารถตามหลักสูตรท่ี
ก าหนด 

4.75 มาก 

สาขามีการติดตามผลการท างานของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา 4.69 มาก 

 4.73 มาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.73) ประเด็นที่มีความ พึงพอใจมากที่สุด คือ สาขาวิชามีการเตรียมความ
พร้อมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ และ สาขาวิชามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียนและมีสามารถตามหลักสูตรที่ก าหนด (x = 4.75) อยู่ในระดับมาก  
 
ประเมินกระบวนการ ปรับปรุง/ร่วมพัฒนาผลการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตร ได้มีการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (3-3.1-CH-18)  เพ่ือทบทวนระบบกลไกการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการปรับพ้ืนฐาน (3-3.1-CH-18) โดยมีการรายงาการ
ประชุม ดังนี้ 
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 ทั้งหมด 
 2. โครงการปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
  เมื่อจบปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษาสอบประกันคุณภาพผ่านดังนี้ 
            -นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ผ่านร้อยละ 0.00 
                สอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านร้อยละ 0.00 
   -นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ผ่านร้อยละ 0.00 
                สอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านร้อยละ 0.00 
   -นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ผ่านร้อยละ 11.11  



 19 

    สอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านร้อยละ 44.44 
   -นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ผ่านร้อยละ 100  

  สอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านร้อยละ 100 
 3. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษา จากการประเมินผลการด าเนินงาน ประสบความส าเร็จร้อยละ 
85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สอบผ่านในรายวิชาพ้ืนฐานทั้งหมด 
อย่างน้อยร้อยละ 80% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทั้งหมด 

 5. การก ากับติดตามนักศึกษารายบุคคลมากขึ้นเพ่ือข้อมูลนักศึกษาเชิงลึกและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 6. นักศึกษามีทัศนคติต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดีขึ้นจากการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่มาก

ขึ้น 
 ทีป่ระชุมลงความคิดเห็นว่า นักศึกษามีการผ่านการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และผล

การเรียนเฉลี่ยรายวิชาแคลคูลัสต่ า จึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการเตรี ยมด้านการประกันคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการเตรียมความพร้อมในรายวิชาแคลคูลัส เพิ่มมากข้ึน  
 
 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
จากผลการประเมินระบบกลไก การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุม (3-3.1-
CH-19) ได้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี ดังนั้น
หลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการหลักสูตรเห็นควรมีการๆ ในเพ่ิม
ส่วนทักษะการปฏิบัติการมีการสอนเพ่ิมเติมให้นักศึกษา และ เพ่ิมเป้าหมายการเตรียมความพร้อมทางพ้ืนฐาน
วิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยมีก าหนดแนวทางดังต่อไปนี้ 

-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ โดยการส ารวจความ
พร้อมนักศึกษา และความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่าง  
 -  การเพ่ิมกระบวนการการปรับพ้ืนฐาน ด้านพ้ืนฐานวิชาแคลคูลัส และการประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 
และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 - การปรับพื้นฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและสารเคมี  
 -ปรับเนื้อหาด้านการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษเพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมในปี
ถัดไป 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
การรับนักศึกษา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าเรียน จ านวน 11 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ก าหนด 
  -นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาเคมีต่ ากว่า 2.0 จ านวน 1 คนได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถในระดับดีข้ึนไป ตลอดจนแสดงถึงความสามารถ ที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐาน ได้รับการเตรียมความพร้อม  
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 จ านวน 8 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  สอบผ่านในรายวิชาพ้ืนฐาน 
  ทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 80% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
 ศึกษาท้ังหมด 
  -  นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
  -  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  
  ร้อยละ 80 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3-3.1-CH-1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
3-3.1-CH-2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาเคม ี
3-3.1-CH-3 แผนการรับนักศึกษาของหลักสตูร 
3-3.1-CH-4 จัดท าคู่มือการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
3-3.1-CH-5 ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 
3-3.1-CH-6 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6 วันท่ี 31 กรกฏาคม 2563 
3-3.1-CH-7 แบบสอบสัมภาษณ์ สาขาเคม ี
3-3.1-CH-8 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 
3-3.1-CH-9 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
3-3.1-CH-10 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6 วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 
3-3.1-CH-11 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7 วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
3-3.1-CH-12 รายงานผลการเรียนระดับมัธยมศกึษาของนักศึกษาสาขาเคมีในรายวิชาเคม ี
3-3.1-CH-13 โครงการเตรยีมความพร้อม 
3-3.1-CH-14 รายงานการทดสอบพื้นความรู้ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางทางในการปรับฐานด้านต่างๆ 
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3-3.1-CH-15 ผลสรุปการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาเคมี 
3-3.1-CH-16 โครงการเตรยีมความพร้อมต่างๆ 

3-3.1-CH-17 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9  วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 
3-3.1-CH-18 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 
3-3.1-CH-19 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 - นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการแนะแนว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- ไม่มีการพ้นสภาพ/หรือลาออกของนักศึกษาเนื่องจากขาดอาจารย์ให้ค าปรึกษา 

- อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามีค่าเพ่ิมข้ึน 

 
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตรใช้
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือ

วางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีการศึกษาละ 2 คน (ยกเว้นชั้นปีที่ 
1 เนื่องจากมีการเปิดหลักสูตร คบ.(เคมี)) โดยหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ยึดตามคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเป็นหลัก โดยก าหนดช่วงเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 
ชั่วโมง 

2. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าวิชาในรายวิชาสัมมนาทางเคมีและรายวิชา
โครงงานวิจัยทางเคมีในภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะช่วยควบคุมดูแลให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3. การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ 

4. จัดสร้างช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์กับนักศึกษา 
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การด าเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบกลไกดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย และ ดร.วันเพ็ญ คงเพ็ชร 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ และ รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการุณวงศ์ 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ชนิตา ขนันทอง และ ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
2. ในปีการศึกษาที่ 1/2564 ดร.ชนิตา ขนันทอง และ ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชาโครงงานวิจัย

ทางเคมี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และในปีการศึกษาที่ 2/2564 ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ และ รศ.ดร.ชลดา 
เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชาสัมมนาทางเคมี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

3. หลักสูตรได้จัดสรรทุนการศึกษา จ านวน 1 ทุน จ านวนเงิน 5,000 บาทให้กับ น.ส.จันจิรา ยี่สุ่นเรืองนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 และช่วยเหลือค่าอินเทอร์เนตในการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีคนละ 150 บาท  

4. หลักสูตรมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น 
ทุนการศึกษา การประกวดแข่งขัน การศึกษาต่อ ข่าวสารวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  รวมทั้งการใช้ Facebook 
Page “สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และ Line กลุ่มในการติดต่อสื่อสาร 

 
ผลการด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า นักศึกษาทุกคนได้รับการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ

และการแนะแนวอย่างถูกต้องและเหมาะสม และในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมี ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 มีแนวโน้มทีล่ดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 
 
การประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่  1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 เพ่ือทบทวนระบบ
และกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน
ดังนี้ ผลการด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ อัตราการส าเร็จการศึกษามีค่าเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดทุกคน อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 มีแนวโน้มที่ลดลง (อ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 3.3) เนื่องจากปัญหาด้านการเงินและการย้ายสถานศึกษา ส่วนการ
จัดสร้างช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์กับนักศึกษา มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอย่างด ี 

  
การปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 จากผลการประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบกลไกในขั้นตอนการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
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หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ิมลดปัญหาการลาออกเนื่องจากปัญหาด้านการเงิน โดยหลักสูตรได้ด าเนินการหาแหล่ง
ทุนทั้งจากอาจารย์ในสาขาและศิษย์เก่าในโครงการ “พ่ีช่วยน้อง”  นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสที่นักศึกษาจะลาออกกลางคัน และลดปัญหาด้านการเรียนที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด 

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมทางการเรียน เรียนอย่างมีความสุข มีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 นักศึกษาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมต่อการเรียนและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
  

ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่

หลักสูตรใช้ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 

วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือก าหนดหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและ
ด้านการเรียนรู้ โดยดูจากบริบทของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและและทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผลส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต  

2. ก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริม โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ 
หลักสูตรยังคงมุ่งเน้นไปที่ทักษะส าคัญ 2 ทักษะ ได้แก่ 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกัน 

 ทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน และ ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.    จัดสรรงบประมาณ และด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดปีการศึกษา 2564 
 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
 จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการด าเนินมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับ
สถานที่ราชการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการการด าเนินงานในสถานการณ์ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด–19) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2564 จึงจัดในรูปแบบออนไลน์  ได้แก่  

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 (ชั้นปีที่ 1-4) 

- โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ชั้นปีที่ 3-4) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาเคมี ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 
2564 (ชั้นปีที่ 1-4) 

- โครงการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพอเพียง พาว
เวอร์เซอร์วิส (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 22 มกราคม 2565 (ชั้นปีที่ 2-3) 

-  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี (ชั้นปีที่ 4) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นครสวรรค์ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พิษณุโลก 

 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จ.นครสวรรค์ 

-    โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี และเสวนาเคมี “พ่ีพบน้อง” ในวันที่ 18 มีนาคม 
2565  (ชั้นปีที่ 1-4) 

-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for 
Windows) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ” ในวันที่ 19 มีนาคม 2565  (ชั้นปีที่ 
3-4) 

-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 (ชั้นปีที่3-4) 
 

ผลการด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อม
ทางการเรียน เรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  

 
การประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 เพ่ือทบทวนระบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประชุมมีมติสรุปผลการ
ประเมินดังนี้ ผลการด าเนินการระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ แต่เนื่องจากโครงการอบรมที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์อาจ
ส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบ
กับการอบรมในสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : เคมีสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละสาย
ชั้น การท างานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้น า และความกล้าแสดงออก  การคิดวางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  การ
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แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นการฝึกทักษะในการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเคมีให้กับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เข้าสู่ปีที่ 6 แต่ในปีการศึกษา 2564 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการไปโดยปรับเป็นการน าเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ โดยให้ตัวแทน
นักศึกษาชั้นปีละ 2-3 คน เข้าร่วมเท่านั้น 
การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จากผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรเห็นควรปรับปรุงระบบและกลไกดังต่อไปนี้  

- หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือก าหนดทักษะที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เหมาะสมกับแต่ละ
ชั้นปี  

- ให้นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อที่ต้องการได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

3-3.2-CH-1 รายงานสรุปการจดัโครงการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ี 3.3.1 การคงอยู ่
ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเคมี  มีนักศึกษาจ านวน 31 คน โดยแสดงข้อมูลแต่ละชั้นปีดังตาราง 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเคมีในปีการศึกษา 2564 

ปีการ 
ศึกษาท่ี
รับเข้า 

นักศึกษา
แรกเข้าท่ี
รายงานตัว 

นักศึกษาท่ี
เข้าศึกษา

จริง 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที ่

1 
ร้อยละ ชั้นปีที ่

2 
ร้อยละ ชั้นปีที ่

3 
ร้อยละ ชั้นปีที ่

4 
ร้อยละ 

2559 13 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

2560 12 12 12 100.00 10 83.33 8 80.00 8 100.00 

2561 16 10 8 80.00 8 100.00 7 87.50 7 100.00 

2562 11 11 10 90.91 9 90.00 9 100.00 - - 

2563 10 8 7 87.50 7 100.00 - - - - 

2564 13 11 8 72.73 - - - - - - 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 
1. สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา จ าเป็นที่ต้องออกไปท างานช่วยเหลือครอบครัว 
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2. นักศึกษาสอบเข้าศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนได ้
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มมาตรฐาน ดังนี้ 
ปีการศึกษา จ านวน 

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกจนถึงสิน้ปีการศกึษา 

2563 2562 2563 2564 
2559 10 8 1 1 - 

2560 12 - 7 - 1 คน (ยังศึกษาอยู่) 
2 คน (พ้นสภาพ ไม่ลงทะเบียน) 
2 คน (ลาออก) 

2561 10 - - 7 3 คน (พ้นสภาพ ผลการเรยีน)  

 
การค านวณ 

การคงอยู่    

           อัตราการคงอยู่ =  
จ านวนรับเข้า  จ านวนท่ีลาออกจนถึงสิ้นปีการศึกษา 

จ านวนรับเข้า
        

จากสูตรการค านวณ 
  1. ปีการศึกษา 2559 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 100.00 

  2. ปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 66.67 

  3. ปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 70.00 

  4. ปีการศึกษา 2562 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 81.82 

  5. ปีการศึกษา 2563 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 87.50 

6. ปีการศึกษา 2564 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 72.73 
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ตัวบ่งช้ี 3.3.2 การส าเร็จการส าเร็จการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

อัตราการส าเร็จการศึกษา   =  
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จ านวนเข้าศึกษาจริง
        

จากสูตรการค านวณ 
1. ปีการศึกษา 2559 อัตราการส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ ร้อยละ 77.78 

2. ปีการศึกษา 2560 อัตราการส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ ร้อยละ 58.33 

3. ปีการศึกษา 2561 อัตราการส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ ร้อยละ 70.00 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. ประชุมทบทวนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในแต่ละภาค
เรียน 

2. น าผลการวิเคราะห์มาปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมทันสมัยสนองความ
ต้องการของผู้ใช้แรงงาน 

3. ก าหนดกระบวนการเตรียมความพร้อมและดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ได้รับการปฏิบัติเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

4. รับฟังข้อสะท้อนต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
5. น าเสนอข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อที่ประชุมพิจารณาปรับปรุง 
6. น าข้อพิจารณาไปปฏิบัติ 
7. ประเมินผลการปฏิบัติและก าหนดแนวทางแก้ไข 
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แผนผังระบบของกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน 
 

 
ผลการด าเนินการ 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรจากผลสะท้อนของการประเมินโดยรวมจากข้ออ้างอิงนักศึกษา สถานที่ฝึก

ปฏิบัติงาน และสถานการณ์ทั่วไป มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
บริบทของการจบการศึกษาและไปท างานของนักศึกษา  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการระบบในด้านต่างๆของสาขาวิชา เช่น ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการแก้ปัญหาด้านการเรียน ระบบของข้อร้องเรียน 

3. ข้อร้องเรียนของนักศึกษาในปี 2564 คือ “ในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาควรมีสิทธิ์เลือกรายวิชาเรียนด้วย
ตนเอง” ซึ่งข้อร้องเรียนนี้ได้ถูกน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข 

4. หลักสูตรได้แนวทางการแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดประชุมระหว่างนักศึกษาชั้นปี
ที่ต้องเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือกและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือคัดเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน และลง
ข้อสรุป ซึ่งจะได้รายวิชาที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ของหน่วยงานภายนอก และตลาดแรงงาน ที่นักศึกษา
ต้องน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไป   
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ตารางแสดงผลของความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
ความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษาค่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยนักศึกษามีความพอใจต่อ

ช่องทางในการส่งข้อร้องเรียนในระดับที่สูง เนื่องจากนักศึกษาสามารถเขียนข้อร้องเรียนเสนอต่อหลักสูตรได้อย่าง
รวดเร็วและทุกช่วงเวลา  

ส าหรับความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดย
จากกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นของกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา และกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัดให้แก่นักศึกษานั้น ส่งผลให้
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะหัวข้อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียนและมีสามารถตามหลักสูตรที่ก าหนด การพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดทุกระดับ และการดูแลและแก้ไขปัญหาตามความต้อง
ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้แก่นักศึกษาตาม
กิจกรรมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
ค่าระดับความพึงพอใจต่ าสุดเมื่อเทียบกับหัวข้อด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมระบบการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งต้องด าเนินการในรูปแบบออนไลน์หลายกิจกรรม ดังนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมบางจุดประสงค์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.  สาขาวิชามีการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม ่ 4.75 มากที่สุด 

2. สาขาวิชามีการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดทุกระดับ 4.75 มากที่สุด 
3. สาขาวิชามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรยีนและมสีามารถ

ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
4.75 มากที่สุด 

4. สาขาวิชามีการพัฒนากิจกรรมที่กอ่ให้เกิดการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

4.69 มากที่สุด 

5. มีการดูแลและแก้ไขปญัหาตามความต้องการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

4.75 มากที่สุด 

6. สาขาวิชาส่งเสริมระบบการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 4.63 มากที่สุด 
7. สร้างกิจกรรมการปฏสิัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาต่อกัน 4.69 มากที่สุด 

8. สาขามีการติดตามผลการท างานของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา 4.69 มากที่สุด 

9. สาขาวิชามีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทางให้แก่นักศึกษา 4.75 มากที่สุด 

10. สาขาวิชามีการบริหารจดัการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.69 มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา       4.81 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.72 มากที่สุด 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
 

ปีที/่ค่าเฉลี่ย ปี 2562 ปี 2563 2564 
ค่าเฉลี่ย 4.72 4.70 4.72 

 

 
 

การทบทวนระบบกลไก 
1. ทบทวนระบบที่ปฏิบัติผ่านมาถึงจุดด้อยของระบบแก้ไขระบบและเสริมให้ดีขึ้น 
2. ทบทวนและประเมินผลการใช้ระบบตามท่ีก าหนดตรวจสอบความส าเร็จของการใช้ระบบ 
3. ตรวจสอบการใช้ระบบในระยะเวลาที่สั้นลงเพ่ือน าผลมาแก้ไขและปรับปรุงอย่างทันท่วงที 
4. ก าหนดแนวทางและแก้ไขระบบที่ไม่สัมฤทธิ์ผลและติดตามผลที่เกิดจากการแก้ไขระบบ 
การปรับปรุงระบบกลไก 
1. ควรเพ่ิมช่องทางของการรับรู้ข้อมูลหรือผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  
2. น ากระบวนการด าเนินการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์ของการปฏิบัติไปแนวทาง

เดียวกัน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3-3.3-CH-1 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชา 6011355201 

3-3.3-CH-2 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชา 6111355201 

3-3.3-CH-3 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชา 6211355201 

3-3.3-CH-4 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชา 6311355201 

3-3.3-CH-5 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชา 6411355201 

3-3.3-CH-6 ตารางแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

3-3.3-CH-7 ตารางแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

3-3.3-CH-8 ตารางแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

3-3.3-CH-9 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา64 

 

4.00 

5.00 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ    จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีครบทั้ง 5 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
มีคุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่หลักสูตร วทบ.เคมี ใช้ในการ 
ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีดังนี้ 

1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ (สมอ 08) ไปยังฝ่ายวิชาการ

ของคณะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
4. ฝ่ายวิชาการของคณะเสนอให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
6. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สมอ 08 เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ 
7. แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
8. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานกระบวนการการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก จะต้องมีแผนการ 
ด าเนินงานดังนี้ มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจะเตรียมการรับหรือคัดเลือกอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่ โดยผ่านระบบและกลไกดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่อาจเป็นบุคลากรภายใน
สาขาหรือบุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกจะต้องผ่านเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรด าเนินการทบทวนจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564  (4-4.1-1) พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน 5 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร บรรลุตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม (4-4.1-CH-1) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
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ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ถ้ากรณีรับอาจารย์ใหม่ จะมีระบบพี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
ให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนและการชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ทราบ 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 จากการประชุมการปรับปรุงระบบกลไก (4-4.1-CH-1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร
พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอยู่ครบทั้ง 5 คน หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและ
กลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านบริหารหลักสูตรคะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
- อาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ที่หลักสูตร วทบ.เคมี ใช้ในการด าเนินการบริหารอาจารย์มี
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และอัตราก าลังของสาขาวิชา เพ่ือ
เสนอข้อมูลอัตราก าลังไปยังคณะ เพื่อร่วมกันจัดท ากรอบอัตราก าลังต่อไป 

2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมก าหนดหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อระบบการบริหารอาจารย์ 
6. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการบริหารอาจารย์และทบทวนการบริหารอาจารย์ 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
 ในปี การศึกษา 2564 หลักสูตร วทบ.เคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไกดังนี้ 
1. หลักสูตรด าเนินการประชุมก าหนดหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 (4-4.1-Ch Ed-2) ว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้ 
 -  ด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศึกษา  
 -  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 -  ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 -  ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 -  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ในการรับผิดชอบและมอบหมายภาระหน้าที่ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรมีการพิจารณาก าหนดรายวิชาตาม
ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดมีภาระงาน
เหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนคาบสอน 1/2564 จ านวนคาบสอน 2/2564 
ดร.ชนิตา ขนันทอง 
     (โหลด 10) 

11 คาบ 
- เคมีเบื้องต้น 
- เคมีอาหาร 
- เคมีเชิงฟิสิกส2์ 
- โครงงานวิจัยเคม ี
- ศาสตร์พระราชา 

10 คาบ 
- นาโนเคม ี
- สัมนาทางเคม ี
- เคมีทั่วไป 
- เคมีพื้นฐาน 



 35 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการณุวงศ์ 
     (โหลด 10) 

11 คาบ 
- สเปกโทรสโกป ี
- เคมีวิเคราะห ์
- นิติวิทยาศาสตร ์
- การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอื 
- สาธิต ม.1 และ ม.2 

10 คาบ 
- เคมีวิเคราะห1์ 
- ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห1์ 
- เคมีส าหรับสาธารณสุข 
- สัมมนาทางเคม ี

 
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
     (โหลด 12) 

12 คาบ 
- เคมีวิเคราะห ์
- หลักเคมี 1 
- การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอื 
- เคมีเบื้องต้น 
- ศาสตร์พระราชา 

12 คาบ 
- เคมีวิศวกรรมพลังงาน 
- เคมีวิเคราะห2์ 
- เคมีส าหรับอุตสาหกรรม

เกษตร 
- เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.สาวติรี ซัคลี่ย ์
     (โหลด 12) 

13 คาบ 
- เคมีอินทรีย1์ 
- ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์1 
- เคมีอินทรีย์1 (อาชีวอนามัย) 
- ปฏิบัติการเคมีอินทรยี1์ (อาชีวอนามัย) 
- วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

12 คาบ 
- เคมีอินทรีย1์ 
- ปฏิบัติการเคมีอินทรยี1์ 
- อุตสาหกรรมปโิตเคม ี
- เคมีอินทรีย์ 2 

ดร.อภิชาติ บญุมาลัย 
     (โหลด 12) 

13 คาบ 
- เคมีทั่วไป 
- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
- เคมีหลักเคม1ี 
- เคมีส าหรับนติิวิทยาศาสตร ์
- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

12 คาบ 
- เคมีทั่วไป 
- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
- ศาสตร์พระราชา 
- เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

 

3. หลักสูตรให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ โดยการสอบถามความ
ต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อท าการจัดหาหรือซ่อมแซม 

4. จากการประชุมผลการด าเนินงานตามระบบกลไก (4-4.1-1) พบว่าในปีการศึกษา 2564 มีอัตราการคง
อยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คนตลอดปีการศึกษา 2564 และสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า ตามเกณฑ์ของ สกอ. และผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.41 )  
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม (4-4.1-CH-1) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ที่
ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ในการบริหารอาจารย์ได้ด าเนินการท าตามที่วางแผนไว้ครบถ้วนแล้ว พบว่าหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่และ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอาจารย์ทั้งหมดมีภาระงาน
เหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  



 36 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
จากการประชุมการปรับปรุงระบบกลไก (4-4.1-1) การบริหารอาจารย์ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

พบว่า ระบบและกลไกมีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 มีครบทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน 

-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 2 
เรื่องต่อปี 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 คน 
 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในด้าน

ความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
อาจารย์ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ที่หลักสูตร วทบ.เคมี ใช้ในการด าเนินการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรพิจารณาแผน/จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. สาขา/คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามที่ตนเองได้รับ

การพัฒนา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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 ในปี การศึกษา 2564 หลักสูตร วทบ.เคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไกดังกล่าว ได้ด าเนินการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในด้านความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ และมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 
ตาราง สรุปผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านด้างๆ 

การพัฒนาตนเอง พัฒนาด้าน อาจารย์ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน)์ การออกแบบการ
เรียนการสอนและการประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 

-การสอน 1. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
2. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลีย่ ์

อบรมออนไลน์ CHE QA วันท่ี 11 สิงหาคม 2564  -หลักสูตร อ.ดร.อภิชาติ บญุมาลัย 
อบรมสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
วันท่ี 24-26 มกราคม 2565 online 

-หลักสูตร อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง 

อบรมวิศวกรสังคม วันที่ 17,18,21,31 มกราคม 2565 และ1, 7-9 
กุมภาพันธ์ 2565 online โครงการอบรมเชิงปฏฺิบตัิการทักษะอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skill นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
(วศค.) 

-หลักสูตร 
-การสอน 

อ.ดร.อภิชาติ บญุมาลัย 

อบรมจรยิธรรมในมนุษย์ ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 16:00-17:00 น. 
แบบออนไลน ์
 

-วิจัย 1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์
2. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
3. อ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั 
4. อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง 
5. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลีย่ ์

อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหวา่ง
วันท่ี 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

-หลักสูตร 1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์
 

การอบรมหลักสตูร OBE ของทาง ทปอ วันท่ี 5-6 พฤษภาคม 2565 
รูปแบบออนไลน ์

หลักสตูร 1. อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง 
2. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
 

บริการวิชาการเรื่อง “โครงการพฒันาผู้เรยีนห้องเรียนวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์” ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอุทัยธรรมานุวตัรวิทยา จ.
อุทัยธานี ณ.อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

-บริการ
วิชาการ 

1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์
2. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
3. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลีย่ ์
4. อ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั 
5. อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง 

บริการวิชาการเรื่อง “กิจกรรมเรียนรู้เคมีแบบทึ่งๆ” ณ โรงเรียนตากฟ้า
วิชาประสิทธ์ิ จ.นครสวรรค์ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

บริการ
วิชาการ 

1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์
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 2. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
3. อ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2565 วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 
พ.ศ.2565 ณ ห้อง MTA Studio อาคาร 4 ช้ัน 2 ในรูปแบบออนไลน์ 

-การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร

ม 

1. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์
2. ผศ.ดร.จีรพรรณ เทยีนทอง 
3. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลีย่ ์
4. อ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั 
5. อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง 

ปฏิวิชช์ สาระพิน , ชลดา เดชาเกยีรตไิกร ธีรการุณวงศ์ และ ฤทัยรตัน์ 
โพธ.ิ 2564. ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซน
ด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอรส์เปกตรลั ภาคพืน้ดิน. 
แก่นเกษตร 49(1): 64-75. (TCI กลุ่มที่ 1) 

ผลงานตีพิมพ ์ รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการณุวงศ์ 

อภิชาติ บุญมาลัย, และธนัชพร พัฒนาธรชัย. (2021). การประยุกตใ์ช้
พอลิไดอะเซทตลิีนรีเอเจนต์ในระบบโฟลอินเจคชัน. Life Sciences 
and Environment Journal, 22(2), 274-286. (TCI กลุ่มที่ 1) 

ผลงานตีพิมพ ์ ดร.อภิชาติ บญุมาลัย 

ได้ต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ดร.อภิชาติ บญุมาลัย 

 
 สรุปผลการด าเนินการตามระบบกลไกพบว่าในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านได้รับ

แต่งตั้งให้ต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คือ ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย และในปี การศึกษา 2564 
หลักสูตร วทบ.เคมี มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน 2 เรื่อง (TCI ฐาน1 จ านวน 2 เรื่อง) 
นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เท่ากับ 4.38  และจากการ
ก ากับติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ (4-4.1-CH-3) 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม (4-4.1-CH-1) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 พบว่าหลังจากใช้ระบบกลไกดังกล่าวท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิง
คุณภาพ ดังนี้ ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 2 เรื่อง และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 1 คน เป็นผลจากระบบและ
กลไกคือ 

1. ในระบบมีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการจนประสบความส าเร็จ 

2. มีการจัดโหลดคาบสอนให้เป็นขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือที่จะได้มี
เวลาในการท างานในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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3. ลดภาระงานให้อาจารย์ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่นการเว้นการรับนักศึกษาที่ท าวิจัยปี 4 
4. มีการช่วยเหลือในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่นแนะน าแหล่งที่ตีพิมพ์

ที่เหมาะสม และช่วยเรื่องการเขียนที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 จากผลการประเมินระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่าระบบและกลไกมีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดียิ่ง จึงพิจารณาเห็นชอบให้ยังคงใช้ระบบกลไกนี้ต่อไป 
 
สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีครบทั้ง 5 คน ตลอดปีการศึกษา 
2. ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน 

มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
3. มีแผนรองรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. มีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ตลอดภาคการศึกษา 
2. อาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม และเป็นธรรม 
3. มีคะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรมากว่า 3.5 

 
ระบบการส่งเสริมอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เพ่ิมข้ึน 1 คน  
2. มีผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน 2 เรื่อง 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในด้าน

ความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ 
4. ระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มากกว่า 3.5  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
4-4.1-CH-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2564 

4-4.1-CH-2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2563  
4-4.1-CH-3 หลักฐานการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
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(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 

 (2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 4 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีร
การุณวงศ ์

ปฏิวิชช์ สาระพิน , ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณ
วงศ ์และ ฤทัยรัตน์ โพธ.ิ 2564. ลายเซ็นเชิงคลื่นของ
ข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี 
การรับรูจ้ากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรลั 
ภาคพื้นดิน. แก่นเกษตร 49(1): 64-75. 

แก่นเกษตร 0.8 
 
 
 

ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลยั อภิชาติ บุญมาลัย, และธนัชพร พัฒนาธรชัย. (2021). 
การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซทตลิีนรีเอเจนต์ในระบบโฟล
อินเจคชัน. Life Sciences and Environment 
Journal, 22(2), 274-286. 

Life Sciences and 
Environment Journal  

 

0.8 

 

รวม  1.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5    คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                     ร้อยละ 32 

คะแนนท่ีได้ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ข้อมูล 
ปี ปัจจุบนั 

2562 2563 2564 
อัตราการผู้รับผิดชอบตามหลักสูตร มคอ.2 5 5 5 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 5 5 5 
 

 

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ รศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ คงเดิม 

ดร. อภิชาติ บุญมาลัย ดร. อภิชาติ บุญมาลัย คงเดิม 
ดร. จีรพรรณ เทียนทอง ผศ.ดร. จีรพรรณ เทียนทอง คงเดิม 
ดร. ชนิตา ขนันทอง ดร. ชนิตา ขนันทอง  คงเดิม 
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ คงเดิม 
 

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ผศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ผศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ คงเดิม 

ดร. อภิชาติ บุญมาลัย ดร. อภิชาติ บุญมาลัย คงเดิม 
ดร. จีรพรรณ เทียนทอง ดร. จีรพรรณ เทียนทอง คงเดิม 
ดร. ชนิตา ขนันทอง ดร. ชนิตา ขนันทอง  คงเดิม 
ดร สาวิตรี ซัคลี่ย ์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ คงเดิม 
 

 ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ รศ.ดร ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ คงเดิม 

ดร. อภิชาติ บุญมาลัย ดร. อภิชาติ บุญมาลัย คงเดิม 
ดร. จีรพรรณ เทียนทอง ผศ.ดร. จีรพรรณ เทียนทอง คงเดิม 
ดร. ชนิตา ขนันทอง ดร. ชนิตา ขนันทอง  คงเดิม 
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ คงเดิม 

 
เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) มีอัตราคงที่คือ 5 คน 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ปี 2562    ปี 2563    ปี 2564 ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.57 4.60 4.63 มาก 
ด้านการบริหารอาจารย์ 4.31 4.37 4.40 มาก 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.38 4.36 4.38 มาก 
รวม 4.41 4.44 4.45 มาก 

 

 
 

จากการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจใน
แต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 (4-4.3-
CH-1) ซึ่งหมายความว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและพบว่าโดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจมี
แนวโน้มที่ดีข้ึนในทุกปี 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
4-4.3-CH-1 รายงานการประเมิณความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี 2564 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 

ภาคเรียนที่ 1/2564 
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ภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 

 

 
 
 
 



 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ี 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงทุกๆ รอบ 5 ปี และทุกรายวิชามี
การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยหรือสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 

ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งเริ่มใช้ในการเรียน
การสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 โดยท าการพัฒนาหลักสูตรขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 (มคอ.1) การปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยหรือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน หลักสูตรยังได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มาท าการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเนื้อหารายวิชาและแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างบุคลากรวิทยาศาสตร์
ทางด้านเคมทีี่มีคุณภาพและศักยภาพเพ่ือน าความรู้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

ในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนหลักสูตรปัจจุบันและวางแผนในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
3. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกันร่างหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 (มคอ.1) และน าผลการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ 
และนักศึกษา พร้อมทั้งการประเมิณประกันคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเนื้อหารายวิชาและแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน  

5. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปรายละเอียดและสาระส าคัญของค า
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ 
7. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
8. เสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภา 
9. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
10. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
12. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการท าหลักสูตรในครั้งต่อไป 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในการประชุมสาขาวิชาเคมี เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักสูตร

ปัจจุบันและก าหนดแนวทางการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรรวมถึงวางแผนในการออกแบบปรับปรุง
หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
curriculum mapping ของหลักสูตร และร่วมกันตรวจสอบแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพ่ือให้
เหมาะสมตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (5-5.1-CH-1) 

2. ประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะให้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน มีความรู้ ความช านาญในทางเคมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น หลักสูตรยังพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับ
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การท างานแบบทีม การปรับตัว และการแก้ปัญหา 
รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนมีจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองและ
นักเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ โดยควรเพ่ิมเติมรายวิชาที่มี
ความทันสมัย ในขณะเดียวกันได้มีการตัดบางรายวิชาเพ่ือให้มีความกระชับ เพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหา และ
ทันสมัยต่อสภาวการณ์โลกมากขึ้น จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปรายละเอียดและสาระส าคัญของ
ค าวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาปรับปรุงแก้ไข (5-5.1-CH-2) 

3. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ โดยคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

4. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
11/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

5. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

6. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 15/2562 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

7. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลังจากได้มีการด าเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแล้วนั้น ทางอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนข้อสรุปที่ได้จากการวิพากษ์หลักสูตร 
น าไปพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้มีการ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาที่มีความทันสมัย ในขณะเดียวกันได้มีการตัดบางรายวิชาเพ่ือให้มี
ความกระชับ เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา และทันสมัยต่อสภาวการณ์โลกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาหลักสูตรให้มี
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-intergrated Learning; WiL) โดยหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
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สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในหัวข้อ “ผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้คู่คุณธรรม”  

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลักสูตรได้ออกแบบและทบทวนโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตร ให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนได้มากขึ้น และสามารถจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้ โดย
จัดท าหลักสูตรรองรับทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรสหกิจศึกษา (5-5.1-CH-3) 
 
 
ตัวบ่งช้ี 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ทุกรายวิชาในหลักสูตร มีการตรวจสอบและปรับให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ด้านเคม ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร มีเนื้อหาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ของสังคม และตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนการการปรับเนื้อหาสาระในรายวิชาส าหรับใช้ในปี
การศึกษา 2563 โดยพิจารณาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ของสังคม และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอมให้มีความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชาและมีความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดมุ่งหมายรายวิชาตามลักษณะ 5 ด้าน กับการ
วัดผลตาม curriculum mapping ของหลักสูตร   

2. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายวิชาที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย
ต่อสภาวการณ์ของสังคม และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนทราบกรอบแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาใน มคอ.3 และมคอ.4 ให้มีความทันสมัย 

5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 ของรายวิชา
นั้นๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการสอนใน มคอ 3 ของปีถัดไป 

การด าเนินงานตามระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น 
ๆ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกับกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้ลงความเห็นให้มีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะจาก
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ผู้ประกอบการและแหล่งฝึกงานของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา และผลจากความต้องการ/การใช้งานบัณฑิตในปีที่
ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์การท างานของนักศึกษาที่ท างานตรงสาขา มาเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาเคมี โดยมุ่งให้แต่ละรายวิชา มีทฤษฎี/เนื้อหาและปฏิบัติการ/ทักษะ
ที่สอนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีกระบวนที่การเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค/สื่อการสอนให้ทันสมัย สอดแทรกวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ที่สอน
ได้ เพื่อความน่าสนใจและทันสมัยของรายวิชานั้นๆ รายวิชาที่สอนในหลักสูตรฯ แบ่งเป็นหมวด ได้แก่ รายวิชาบังคับ 
และรายวิชาเลือกทางเคมีที่มีการเพ่ิมรายวิชาให้มีความทันสมัย โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงในแต่ละรายวิชา 
ดังแสดงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

นอกจากนี้ในหลักสูตรปรับปรุง 2563 ยังท าการเพ่ิมรายวิชาใหม่ ให้มีเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
ได้แก่ (5-5.1-CH-4) 

- วิชาเคมีเครื่องส าอาง    - วิชาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว  

- วิชาวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้  - วิชาเคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์  

- วิชายาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน   - วิชาเคมีอาหารเบื้องต้น 

- วิชาเคมีสี       - วิชาเคมีเครื่องหอม   

- วิชาพิษวิทยาเบื้องต้น             - วิชาเคมีสภาวะแวดล้อม  

- วิชาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมี         - วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี    

- วิชาจากการเล่นแร่แปรธาตุสู่เคมี: ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ 
 
นอกจากนี้ในแต่ละภาคการศึกษานั้น หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะความรู้ให้เหมาะสม

กับสภาวการณ์ปัจจุบันได้อีก บางรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและเสนอให้มีการเสริมในส่วนของ
ทักษะปฏิบัติการ การยกสถานการณ์ส าคัญทั้งของท้องถิ่น ประเทศ หรือโลกที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับงานด้านเคมีให้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ  การพานักศึกษาไปศึกษาดู
งาน หรือการให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมทางวิชาการต่างๆ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้  และนักศึกษา
สามารถน าองค์ความรู้และทักษะที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ไปใช้เป็นพ้ืนฐานต่อยอดความรู้ ในวิชาชีพต่างๆ 
ของตนเองต่อไปได ้

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบการประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
ก่อนจบการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการท าแบบฝึกอบรม
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดเตรียมไว้ให้ หรือนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์ Youtube แล้วจึงท าการสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ ท าให้สิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้นี้ ช่วยเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
ทุกคน 
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การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบการ
ประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบประกันคุณภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่าง
การเรียน เข้าเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยคณะมนุษยศาสตร์ให้ครบ
ก าหนดเวลา เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับทางสาขาวิชาเคมีได้เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเคมี โดยวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา นอกจากนี้
คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาด้วย 

 
การประเมินระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 น าไปวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรตั้งแต่วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร  รายวิชาที่ทันสมัย ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน   

จากการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงสาระรายวิชาส าหรับใช้ในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะกรรมการลงความเห็นว่า รายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัย และมีจุดประสงค์ของ
รายวิชาที่สอดคล้องกับ curriculum mapping แต่มีบางรายวิชาที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วควรมีการปรับเนื้อหา
และมีการเสริมเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้มีความทันสมัย และควรมีการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ มีทัศนคติและแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 
ส าหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงเพ่ิมกระบวนเรียนที่เน้นให้ฝึกการบริหาร
จัดการ/การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPREL) ในรายวิชาความปลอดภัยทางเคมี 
ซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีให้ถูกวิธี วธิีการจัดการสารเคมี 
รวมถึงการก าจัดสารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษายังได้เรียนรู้
และฝึกฝนการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPREL) โดยเฉพาะในรายวิชา
คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องสอนให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์และสารเคมี และ
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธีไม่เป็นภัยผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ตามข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”) 

2. เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเพ่ิมรายวิชาเพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ทางเคมี โดยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะส าคัญในการใช้ชีวิตและการท างานของนักศึกษาในศรรษตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้และนวตกรรม ที่สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ/กิจกรรมข้ึน เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  

3. ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รายวิชาต่างๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้นข้อมูล โดยเลือกงานวิจัยที่ใหม่ 
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สามารถช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่น ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ หรือมีการประยุกต์ใช้
งานได้จริง  

4. รายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตามความ
เหมาะสม และขณะเดียวกันควรของบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือทางเคมีด้วยอีกทาง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โค
วิท 19 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ไม่สามารถออกไปดูงานนอกสถานที่ได้ แต่ทางหลักสูตรก็ได้จัดให้มีการศึกษาดู
งานเครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ (โครงการศึกษาดูงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเป็นกรรมการ หจก.พ
อเพียง เพาเวอร์ เซอร์วิส โดย ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว พาทัวร์ชมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับการใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ) 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

จากประสบการณ์การสอนและวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเคมี รวมถึงการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ช่วยพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเคมี เสริม
ทักษะด้านปฏิบัติการเคมี กระตุ้นให้นักศึกษาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการฝึก
ความเป็นผู้น ามีความกล้าแสดงออก การน าผลจากการฝึกงานของนักศึกษา รวมถึงการน าข้อเสนอแนะจากบริษัท
และหน่วยราชการต่างๆ ที่นักศึกษาได้ฝึกงานและจากบัณฑิตที่ได้งานท า ผลจากการน าข้อเสนอแนะจากบริษัทและ

หน่วยราชการต่างๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี ท าให้ ได้ผลการออกแบบหลักสูตร
ปรับปรุง 2563 ที่มีรายวิชาและสาระที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาเคมี  และผลจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเคมี จึงช่วยกันจัดการ
เรียนการสอน เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ทั้งในศาสตร์วิชาเคมีและในศรรตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะการวิจัย เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเคมี ให้มีความรู้ /ทักษะในศาสตร์วิชาเคมี ตลอดจนสามารถท างานวิจัยได้  เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์คือบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถท างานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องงานและการด าเนินชีวิตที่ดีได้ต่อไป 

นอกจากนีค้ณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนช่วยกันศึกษาและหาแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นใน
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาหรือการสร้างเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชนต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5-5.1-CH-1 รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี เรื่องแนวทางการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรรวมถึงวาง

แผนการเรียนการสอน ในหลักสูตรปรับปรุง 2563 
5-5.1-CH-2 ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสตูร 
5-5.1-CH-3 เล่มหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ี 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้รับการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
ศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

หลักสูตรมีระบบการจัดแผนการศึกษาไว้สาหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาที่ก าหนดตาม มคอ. 2 โดยแต่ละภาคการศึกษาจะด าเนินการสอนในส่วนรายวิชาที่เป็นรายวิชาของ
หลักสูตร และรายวิชานอกหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้  

1. หลักการเบื้องต้นในการก าหนดผู้สอนได้พิจารณาตามภาระงานที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้สอนใน
ระดับปริญญาตรีของคณะ (ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง) โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอนหรือคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการสอน งานวิจัย ผลงานวิชาการของผู้สอน และจัดรายวิชาที่
สอดคล้องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายและพยายามจัดให้
นักศึกษาได้เรียนกับผู้สอนที่หลากหลายเพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลายๆ ท่าน 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผู้สอนตามคุณสมบัติ และขอความคิดเห็นจากผู้สอน เพ่ือให้ผู้สอน
ได้แสดงความคิดเห็นในการก าหนดผู้สอน เพ่ือให้มีมติเห็นชอบร่วมกัน จากนั้นมอบหมายให้ผู้สอนหรือผู้
ประสานงานรายวิชา (กรณีมีผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน) ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) แล้วจัดส่ง
ให้กับคณะฯ พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เข้าในระบบ http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php  ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา 
5. ผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษาและน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก มคอ.3 

และมคอ.5 เพ่ือประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินของนักศึกษามาพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการใช้
ก าหนดผู้สอนในครั้งต่อไป 

7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
8. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุงเชิงประจักษ์ในการประชุมหลักสูตร 

 
 
 
 
 
ระบบกลไกการวางระบบผู้สอน เป็นไปตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การจัดระบบผู้สอน 

http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้ด าเนินตามระบบกลไกดังนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตาม
แผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยค านึงถึงภาระงานที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้สอนในระดับ
ปริญญาตรีของคณะ คุณวุฒิ ความถนัด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาวิชาที่สอน งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
รวมถึงภาระงานสอนให้อย่างน้อยเท่ากับภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 และส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือก าหนด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และ มคอ .3,4 มคอ.5,6 ในเทอม 1/2563 และ 2/2563 

ส ารวจผู้สอนตามวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาผู้สอนตามคุณสมบัต ิ

ประกาศชื่อผู้สอนในตารางสอน 

เห็นชอบ 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3,4,5,6 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณา มคอ.3,4,5,6 ตามแนวทาง
การก ากับมาตรฐาน มคอ.3,4,5,6 

ผู้สอนน า มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ไปใช้ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินผู้สอน 

ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินผู้สอน 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงเชิงประจักษ ์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
(ใน มคอ.3,4) 
1. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การฝึกปฏิบัติ, 
อภิปรายกลุ่ม, การสัมมนา, การท างานวิจัย
, การฝึกงาน, การฝึกประสบการณ์ เป็นต้น) 
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในบางวิชา 

แนวทางการก ากับมาตรฐาน 
มคอ.3,4,5,6 
- การส่งตามก าหนด 
- เนื้อหาและกิจกรรม 
- การวัดและประเมินผล 
- ประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 
- ประเมินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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รวมทั้งน าผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านในปีการศึกษา 2563 มาพิจารณาคัดเลือกผู้สอนในปี
การศึกษา 2564 

 ข้อมูลคุณวุฒิของผู้สอน 
ผู้สอน คุณวุฒิ 

ดร.ชนิตา ขนันทอง วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 
ปร.ด. (เคม)ี 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ วท.ด. (เคม)ี 
วท.ม (เคม)ี 
วท.บ (เคม)ี 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง Ph.D.(Chemistry –Analytical Chemistry) 
วท.ม (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) 

ดร.อภิชาติ บุญมาลัย ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ Ph.D (Polymer Science and Technology) 
วท.ม (Polymer Science) 
วท.บ (พอลิเมอร์และสิ่งทอเคมี) 

ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ วท.ด. (พลังงานทดแทน) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
วท.บ. (เคม)ี 

ผศ.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย ปร.ด. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

อ.พรรนิพา พวันนา วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เคม)ี 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2563 
 

อาจารย์ผู้สอน ผลการประเมิน 1/63 ผลการประเมิน 2/63 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 4.98 4.90 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์     4.85 4.75 
ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 4.98 4.86 
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     5.00 4.80 
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4.83 4.94 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 4.96 4.89 
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อ.พรรนิพา พวันนา 4.76 4.96 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 4.80 4.73 
ดร.ชนิตา ขนันทอง 4.97 4.90 
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 4.72 4.31 

  

ผลการด าเนินการพิจารณาผู้สอนในปีการศึกษา 2564 
รายชื่อผู้สอน รายวิชาที่สอน ภาค

การศึกษา 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร  ธีรกา
รุณวงศ์ 

4223601 เคมีวิเคราะห์ 
4224604 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
4222606 เคมีวิเคราะห์ 
4224726 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
4223303 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์     4221781 เคมีส าหรับวิศวกร 
4221782 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
4224902 โครงงานวิจัยทางเคมี 
4224708 คุณภาพและความปลอดภยัในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
4222204 เคมีอนินทรีย์ 

1/2564 

 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 4221701 หลักเคมี 1 
4221101 เคมีทั่วไป 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
รายวิชา 4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
4224726 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     4221701 หลักเคมี 1 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4224604 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
4222606 เคมีวิเคราะห์ 
4221111 เคมีเบื้องต้น 1 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4223305 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
4222301 เคมีอินทรีย์ 1 
4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 4221101 เคมีทั่วไป 
4221107 เคมีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ 
4221112 ความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคมี 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
4221108 ความปลอดภัยทางเคมี 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

อ.พรรนิพา พวันนา 4223737 เคมีอาหาร 
4222503 ชีวเคมีส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
4223501 ชีวเคมี 
4223502 ปฏิบัติการชีวเคมี 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 4221107 เคมีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม 1/2564 ตามเกณฑ์ท่ี
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รายชื่อผู้สอน รายวิชาที่สอน ภาค
การศึกษา 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

สุขภาพ 
4222203 เคมีอนินทรีย์ 2 
4221111 เคมีเบื้องต้น 1 
4222204 เคมีอนินทรีย์ 

 ก าหนด 

ดร.ชนิตา ขนันทอง 4223737 เคมีอาหาร 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4224902 โครงงานวิจัยทางเคมี 
4224403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
4221105 เคมีเบื้องต้น 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 4223601 เคมีวิเคราะห์ 
4222601 เคมีวิเคราะห์ 1 
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4222602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 

1/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรกา
รุณวงศ์ 

4224901 สัมมนาทางเคมี 
4221103 เคมีส าหรับสาธารณสุข 
4223601 เคมีวิเคราะห์ 1 
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์     4221201 เคมีอนินทรีย์ 1 
4221202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
4221104 เคมีส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและ

สังคม 

2/2564 ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 4222603 เคมีวิเคราะห์ 2 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4223752 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     4222603 เคมีวิเคราะห์ 2 
4221791 เคมีวิศวกรรมพลังงาน 
4221104 เคมีส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
4223752 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4222301 เคมีอินทรีย์ 1 
4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
4222303 เคมีอินทรีย์ 2 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
4224713 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 4224721 นาโนเคมี 
4224901 สัมมนาทางเคมี 
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4222401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4222402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

อ.พรรนิพา พวันนา 4223501 ชีวเคมี 2/2564 ตามเกณฑ์ท่ี
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รายชื่อผู้สอน รายวิชาที่สอน ภาค
การศึกษา 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4222301 เคมีอินทรีย์ 1 
4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
4223502 ปฏิบัติการชีวเคมี 
4222307 เคมีอินทรีย์ 

 ก าหนด 

ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 4224719 พลังงานทดแทน 
4223707 เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดร.ชนิตา ขนันทอง 4221106 เคมีพื้นฐาน 
4224721 นาโนเคมี 
4221702 หลักเคมี 2 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 4222726 การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา 
4221113 เคมีเบื้องต้น 2 
4222727 การสร้างส่ือและนวัตกรรมทางเคมี 
4221702 หลักเคมี 2 

2/2564 
 

ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 

เมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติเห็นชอบกับการก าหนดผู้สอนในภาคเรียนนั้นแล้ว ให้จัดท ารายงานสรุป
โดยส่งรายวิชาและผู้สอนเสนอต่อหัวหน้าสาขาเคมีรับทราบ แล้วน าส่งต่อฝ่ายวิชาการคณะรับทราบและด าเนินการ
ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดท าตารางสอนประจ าภาคเรียนและออก
ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสรุประบบการจัดท าตารางสอนประจ าภาคที่ด าเนินการในหลักสูตรได้ดังนี้ 
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การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการด าเนินการตามระบบกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอนพบว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผล

การประเมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน และประสบการณ์ในการ โดยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 ดังตาราง 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2564 
 

อาจารย์ผู้สอน ผลการประเมิน 1/64 ผลการประเมิน 2/64 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 4.97 4.86 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์     4.62 4.73 
ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 4.82 4.80 
ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     4.70 4.78 
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4.87 4.80 
ผศ.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 4.76 4.88 
อ.พรรนิพา พวันนา 4.80 4.88 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 4.80 4.36 
ดร.ชนิตา ขนันทอง 4.94 4.77 
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 4.84 4.82 

หลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 และ
ปิดภาคเรียนที่ 2 เพ่ือติดตามผลการสอนและทบทวนการวางระบบผู้สอน พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีปัญหาใน
การก าหนดผู้สอน หลักสูตรสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้สอดคล้องกับรายวิชาและสามารถด าเนินการสอนได้
เป็นอย่างดี โดยยังคงมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นจัดการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ (เน้น
ภาคปฏิบัติการ) ร่วมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์  
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

จากการประชุมหารือผลการด าเนินการเรื่องการวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
มีมติสรุปผลการประเมินดังนี้  นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกับศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้  และอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความพึงพอใจในแนวทางและขั้นตอน ไม่พบ
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไม่คาดคิด และ
อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นแม้จะได้ก าหนดผู้สอนไว้แล้ว โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบทีมในรายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับค าแนะน า
จากทีมอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลาย  
 
ตัวบ่งช้ี 5.2.2 การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 
การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชาได้รับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน ตรงเวลาที่ก าหนดและมีคุณภาพ โดยให้ตรงตามที่
ระบุใน มคอ.2 และเป็นไปตาม Objective Learning Evaluation รวมถึงมีการตรวจสอบปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัย 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดวางแผนการจัดท า มคอ. 3 และ 4 และมีการก ากับติดตาม 

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องส่งมคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา 
2. ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยด้านเนื้อหา กิจกรรมการ

เรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ไปยังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเพ่ือพิจารณาความ
ถูกต้องและความสอดคล้องของแผนการเรียนรู้ ของ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับหลักสูตรที่ขออนุมัติใน มคอ.2 

3. ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3และมคอ.
4) 

4. ก าหนดให้มีการประเมินการสอบปลายภาคเรียนและวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของผู้เรียน โดย
ให้ผู้สอนน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไรและควรจะมีการ
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) อย่างไรในการสอนครั้งต่อไป 

5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา วิธีการจัดการเรียนการสอนประเมินผล
การเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.3 และ มคอ.4 แต่ละรายวิชา 

6. ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการสอนใน มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดก าหนดการ
ส่งผลการเรียนของแต่ละภาคการศึกษา 

7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 วิธีการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.3 และ มคอ.4 แต่ละรายวิชา 
 

ระบบกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดวางแผนการจัดท า 
มคอ.3 และ 4 และมีการก ากบัติดตาม 

- ก าหนดปฏิทินชว่งเวลาในการติดตาม มคอ.3,4,5,6 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอน (อาจารย์ผู้สอน) 

แนวทางการก ากับติดตาม มคอ.3 และ 4 
- เนือ้หา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมนิผลทีเ่หมาะสม มีการปรับปรุงให้ทนัสมัย 
- ก าหนดรายวิชาที่มกีารบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บรกิารวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้อง
กับหลักสูตรทีข่ออนุมตัิใน มคอ.2 

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(คณาจารย์) 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ 6) 
(ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
- การศึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 
- การศึกษาดูงาน 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
2.  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(Curriculum Mapping) ที่หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 ทุกรายวิชา รวมถึงพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
- การจัดท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวัดและประเมินผล 

โดยคณะฯ มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 2 
สัปดาห์ 
3.  ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและ

ปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน โดยให้มีการลงชื่อยืนยันการส่งและอัพโหลด
ไฟล์ผ่านระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ (http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php) หากไม่ด าเนินการส่ง
ตรงตามก าหนดระยะเวลา คณะฯ จะด าเนินการติดตามทวงไปยังอาจารย์ผู้สอน และติดตามทวงในการประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม
พิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
(คณาจารย์) 

ประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

(นักศึกษา) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม
พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน 

(ทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 

ประเมินผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการด าเนินการ 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
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ก่อนเปิดภาคการศึกษาของคณะฯ ส่วนในระดับหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือ
แจ้งก าหนดการส่ง มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ ในการประชุม ส าหรับเทอม 1 
และส าหรับเทอม 2 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่าอาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 และมคอ.5/
มคอ.6 ภายในก าหนดเวลา โดยทุกรายวิชาจัดท าตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตามที่
หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 ทุกรายวิชา 

4. ผู้สอนท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 5 ด้านในรายวิชาหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 โดยพิจารณาประเด็นการประเมินตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษา โดยให้มีการลงชื่ อยืนยันการส่ งและอัพโหลดไฟล์ผ่ านระบบส่ ง  มคอ .  ออนไลน์ 
(http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php) 

5.  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรน า มคอ.5/มคอ.6 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และน าผลการด าเนินงานมาจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นปีการศึกษา 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 - ก่อนจะส่ง มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ไปยังคณะฯ ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส่งให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและกิจกรรมการสอนให้ทันสมัย หากมีการแก้ไข หลังด าเนินการแก้ไขเสร็จให้
ส่งเอกสารผ่านประธานหลักสูตรและอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ เพ่ือที่ประธานหลักสูตรจะได้
สามารถควบคมุให้ส่งตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนดได้ จากนั้นประธานหลักสูตรจะด าเนินการตรวจสอบว่าอาจารย์
ผู้สอนได้อัพโหลดไฟล์ผ่านระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ หรือไม่ หากไม่ จะติดตามทวงถามเป็นรายบุคคลและประชุม
ทบทวน/ปรับเปลี่ยนระบบกลไกที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และหลังเสร็จสิ้นการสอนได้มีการตรวจสอบว่า
อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้แจก มคอ.3 และ มคอ.4 ให้กับนักศึกษา จากแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 - หลักสูตรมีการประชุมน าผลการด าเนินการใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปโดยน ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ระบบกลไกในการติดตามการส่ง มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ที่มีอยู่สามารถท าให้อาจารย์ผู้สอนส่ง
ตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด และจากการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนที่จะส่งท าให้ มคอ.3 
และ มคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดคล้องกับ curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และจาก มคอ.5 
และ มคอ.6 ของอาจารย์ผู้สอนท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
 
การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชาได้รับการก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาด าเนินการการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกระบวนการ
เรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
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คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีระบบและกลไกการก ากับกระบวนการเรียนการสอน ดังแผนผัง 

 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม ส าหรับเทอม 1 และส าหรับเทอม 2 ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6  
  ระบบกลไกในการติดตามการส่ง มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ที่มีอยู่สามารถท าให้อาจารย์
ผู้สอนส่งตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
 - วิธีการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ 
และรายวิชาสัมมนา หลักสูตรมีแนวทางดังนี้  
   รายวิชาทฤษฎี ในรายวิชาเดียวกันที่มีการเปิดสอนให้นักศึกษาหลายห้อง และอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน มีการ
ควบคุมมาตรฐานการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการประชุมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนในแนวเดียวกัน (มคอ. 3/มคอ.4 ชุดเดียวกัน) มีการใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน สอบ
ในเวลาเดียวกัน และมีการตัดเกรดร่วมกัน 
   รายวิชาปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติ หลักสูตรมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มให้มีจ านวนของนักศึกษาเหมาะสมกับ
การท าปฏิบัติการ โดยควบคุมให้มีนักศึกษาไม่เกิน 3 คน ต่อกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง และ
หากต้องแบ่งนักศึกษาในรายวิชาเดียวกันออกเป็นหลายห้อง จะใช้แนวปฏิบัติเดียวกันกับรายวิชาทฤษฎีเพ่ือให้มี
มาตรฐานในการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามวิชาปฏิบัติการที่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง พบว่าหลักสูตรขาด
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงบางรายการ ซึ่งทางหลักสูตรได้น านักศึกษาไปเรียนรู้ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกปีการศึกษา 

ส าหรับรายวิชาที่ต้องปฏิบัติเช่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นั้นเน้นที่การท า มคอ.4 อย่างละเอียดกล่าวคือ 
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1. มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก
ภาคสนาม ซึ่งได้ต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์รายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน 
3. ชี้แจง ประชุม สัมมนา เรื่องความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงาน 
ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

4. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
      การจัดการเรียนการสอนยังเน้นกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้พัฒนาตนเอง ตามความต้องการของตนเอง และความต้องการของแรงงานภายนอก ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ พร้อม ๆ กับหลักภาษาไปพร้อม ๆ กับคุณสมบัติของบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

- แบบฟอร์มการประเมินนักศึกษา  
 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละรายวิชาโดยใช้แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ โดย
นักศึกษา แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ที่ รายการ 

จ านวนนักศึกษาให้คะแนน 
รวม

คะแนน เฉลี่ย ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง พอใช้ 

ควร
ปรับปรุง 

1 เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนและเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน        

2 ท่านสามารถศึกษาเนื้อหา/เรียนซ้ าได้ตลอดเวลาหากไม่เข้าใจ เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน คลิปวิดีโอ หรือสื่อการสอนอื่นๆ 

       

3 อาจารย์เตรียมสื่อการสอนที่หลากหลายสร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ได้
อย่างเหมาะสม 

       

4 อาจารย์มีเทคนิคการสอนออนไลน์ที่น่าสนใจ ใช้ภาษาและวางตัวเหมาะสม        

5 อาจารย์มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมการ
เรียนรู ้

       

6 ความเหมาะสมในการปรับวิธีการสอนออนไลน์ที่สอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียน 

       

7 ความเหมาะสมของการเลือกใช้โปรแกรม/ช่องทางการสอนออนไลน์        

8 ความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย        

9 ความหลากหลายของการปรับวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับรายวิชา
และผู้เรียน 

       

10 ความเหมาะสมของระบบการสอบหรือวัดผลประเมินผลที่รวดเร็วและเป็นธรรม        

 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีการท างานวิจัยทางเคมี 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชา 



 64 

ซึ่งอยู่ในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเคมี 
เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
 จากแผนการด าเนินงาน หลักสูตรเคมีสามารถด าเนินการตามแผนงานดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุม
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3/มคอ.4  โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทฤษฎีและ
ปฏิบัติ บางรายวิชามีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 หลักสูตรจัดให้มีโครงการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเคมี เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทางด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาเคมี เพ่ือส่งเสริม
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (4004802) 

 หลักสูตรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  เพ่ือเป็น
เวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางเคมี (4224902) 

 หลักสูตรจัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  เพ่ือที่นักศึกษาจะได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการท างาน เป็นการเตรียมพร้อมในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(4004801) และวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4004802)  

 หลักสูตรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานส าหรับนักศึกษาเคมี  
เป็นการเตรียมพร้อมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4004802) 

      หลังจากด าเนินการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละเทอม อาจารย์ผู้สอนท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 5 
ด้าน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และมีการปรับให้เข้ากับบริบทของกลุ่มรายวิชาเคมีซึ่งจะมีทั้งรายวิชาบรรยาย 
รายวิชาปฏิบัติการ และรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้
ก าหนดวิชาที่จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้ครบทุกรายวิชาที่จัดสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในการประชุม
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดย
พิจารณาประเด็นการประเมินตาม มคอ.3/มคอ.4 นอกจากนั้นยังได้ติดตามผลการด าเนินงานและผลจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจาก มคอ.5/มคอ.6 ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4 รวมถึงติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจของผู้เรียน ในการประชุมส าหรับเทอม 1 และเทอม 2  
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันกับผู้สอนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่าไม่มีรายวิชาที่มีผลประเมินประสิทธิภาพการสอนต่ ากว่า 3.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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2. จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

จากผลการประเมินการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนในระดับดี ดังนั้นระบบและกลไกในการก ากับกระบวนการเรียนการสอนที่มีอยู่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2.3 การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยด้านละ 1 รายวิชา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นศ.ทุกคนที่เรียนวิชาที่มีการบูรณาการงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีทักษะและประสบการณ์ตรง 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ก าหนดรายวิชาที่สามารถน าไปบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. จากผลงานวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ ได้มีการก าหนดให้
อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการ
บริการวิชาการ โครงการวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องวิชาที่สอน 

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม โดยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินการในกิจกรรมบูรณา
การ โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
แนวปฏิบัติการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน มีดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกบัการบูรณาการกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
หรือการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดกิจกรรมการบูรณาการกบังานวิจยัหรือบรกิารวิชาการหรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาใน มคอ.3/มคอ.4 
 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3/มคอ.4 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาใน มคอ.5/มคอ.6 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์และก าหนดรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร สรุปได้ดังตาราง 

รายวิชา การบูรณาการ 
ด้านการบริการ

วิชาการ 
ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
1. การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2. นาโนเคม ี
3. เคมีวิเคราะห ์
4. สเปกโทรสโคปสี าหรับเคมีอินทรีย ์

 ✓  

1. เคมีวิเคราะห์ 2   
2. เคมีทั่วไป  
3. นิติวิทยาศาสตร์ส าหรับเคม ี

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

ผลการด าเนินงาน เป็นดังนี้ 
 

รายละเอียดการน าไปบูรณาการ 
การบูรณาการ  

ผลที่เกิดกับนักศกึษา ด้านการบริการ
วิชาการ 

ด้านการ
วิจัย 

ด้านการท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
1. งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ใ น ง า น สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยร าชภั ฏ
นครสวรรค์  
คณะท างาน : คณาจารย์สาขาวิชาเคมี  
นักศึกษา : นักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปีที่ 1-
2  
รายวิชา :  
เคมีวิเคราะห์ 2 
เคมีทั่วไป  

✓ ✓  นักศึกษามีการวางแผนการ
ทด ล อ ง  อ อก แ บ บ ก า ร
ทดลองเรื่องการสร้างสื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง เ ค มี ใ น
รูปแบบ เกมส์ เ คมี  และ
สามารถน าองค์ค วามรู้
ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่
นักเรียนระดับมัธยมปลาย 
และเผยแพร่ผลงานให้แก่
นักเรียน ครู นักศึกษา และ
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ผู้ที่สนใจได้ 
2. โครงการ การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซท
ติลีนรีเอเจนต์ในระบบโฟลอินเจคชัน 
คณะท างาน : อาจารย์ ดร.อภิชาติ บุญ
มาลัย และอาจารย์ ดร.ธนัชพร พัฒนาธร
ชัย  
นักศึกษา : นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 วทบ.เคมี 
รายวิชา :   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
นาโนเคมี 
เคมีวิเคราะห์ 

 ✓  นักศึกษามีการบูรณาการ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น น า โ น
เทคโนโลยีกับไฟฟ้าเคมีเข้า
ด้ ว ย กั น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุ กต์ ใ ช้ องค์ ความรู้
ดังกล่าวไปตรวจวัดไอออน
ตะกั่วที่พบในตัวอย่างจริง
ได้ 

3. โครงการลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มี
ต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วย
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบ
ไฮเปอร์สเปกตรัล ภาคพื้นดิน 
คณะท างาน : รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิณ และ ผศ.
ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ 
นักศึกษา : นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 วทบ.เคมี 
รายวิชา :   
เคมีวิเคราะห์ 
สเปกโทรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 

 ✓  นักศึกษามีการบูรณาการ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น เ ค มี ที่
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น กั บ
สิ่งแวดล้อม และสามารถ
น าไปต่อยอดด้านเกษตรได้ 

4. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพ
ชุมชนและการศึกษา ECI Center 
โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
ทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้ว
พื้ น ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ตู้ ดู ค วั น ใ น
ห้องปฏิบัติการ ให้แก่โรงเรียนอุทัยธรรมา
นุวัตร 
โครงการย่อยที่ 2 โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ โดยมีการด าเนินงานใน 3 
กิจกรรมหลัก คือ การย้อมผ้า นิติ
วิทยาศาสตร์ส าหรับเคมี และการใช้ 
Application ทางเคมี ให้แก่โรงเรยีนตาก
ฟ้าประชาสิทธิ ์
คณะท างาน : คณาจารย์สาขาวิชาเคมี  
นักศึกษา : นักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปีที่ 1-

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

คณาจารย์และนักศึกษาได้
ร่วมออกแบบวิธีการสอน 
และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการบูรณาการ
ทั้งด้านวิจัย การเรยีนการ
สอน และ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทใน
พื้นที่เขตการศึกษาท่ีได้
รับผิดชอบ 
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2  
รายวิชา :  
เคมีวิเคราะห์ 2   
เคมีทั่วไป  
นิติวิทยาศาสตร์ส าหรับเคมี  

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในการบูรณา
การการเรียนการสอนกับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน โดยการการดูผลการประเมินการสอน ประกอบกับการประเมิน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินโครงการ การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัย อาจารย์ที่ได้น า
กระบวนการต่าง ๆ ไปบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ผลการด าเนินงาน พบว่า 

- ระบบกลไกที่มีอยู่สามารถท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรบรรลุเป้าหมาย  
- ระบบกลไกช่วยควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ดี ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษา ตามรายละเอียดใน มคอ.3 และรายงานผลการ
ด าเนินการสอนใน มคอ.5 ของวิชาที่น าไปบูรณาการ                                                 
 ดังนั้นหลักสูตรยังคงด าเนินการตามระบบและกลไกเดิมในปีต่อไป โดยมีการเสนอแนะให้รายวิชาอ่ืน ๆ มี
การปรับปรุงรายวิชาในเชิงบูรณาการให้หลากหลายเพ่ิมขึ้น และผลักดันให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและการบริการสู่ชุมชน 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวางแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพบว่าระบบและกลไกที่มีอยู่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
โดยการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับด้านต่างๆ มากกว่าที่ก าหนดเป้าหมายไว้ 
และนศ.ทุกคนที่เรียนวิชาที่มีการบูรณาการกับด้านต่างๆ มีทักษะและประสบการณ์ตรง จึงควรด าเนินการตามระบบ
และกลไกนี้ต่อไป 
 
สรุปการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นจัดการสอนแบบ 
online (ในวิชาบรรยาย) ร่วมกับการเรียนแบบ onsite (ในวิชาปฏิบัติ) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ผลการด าเนินงาน พบว่า หลักสูตรสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้สอดคล้องกับรายวิชาและสามารถ
ด าเนินการสอนได้เป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3/มคอ.4  โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ บางรายวิชามีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และการเรียนการสอนทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ เป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาต่างๆที่หลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ีมี soft skills ที่ดีในหลายด้าน  

ผลการด าเนินงานการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 2) นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีกว้าง 3) นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และมีเจตคติที่ดีในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานการบูรณาการยังมีจุดแข็ง คือ เป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5-5.2-CH-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5-5.2-CH-2 ตารางสอนของอาจารย์ผูส้อนทุกคนย้อนหลัง 3 ปี 

(http://regis.nsru.ac.th/new/teacher46/schedule/) 
5-5.2-CH-3 มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในระบบส่ง มคอ. ออนไลน ์

(http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php) 
5-5.2-CH-4 ผลประเมินของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในระบบงานส าหรับอาจารย ์

(http://regis.nsru.ac.th/) 
5-5.2-CH-5 ผลการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เทอม 1/2564 และเทอม 2/2564 
5-5.2-CH-6 ประกาศสาขาวิชาเคมี เรื่อง แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางเคมี ปีการศึกษา 2564 
5-5.2-CH-7 รายงานสรุปโครงการต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
5-5.2-CH-8 ประกาศหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี เรื่อง คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

และแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

5-5.2-CH-9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

5-5.2-CH-10 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งช้ี 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ     

http://regis.nsru.ac.th/new/teacher46/schedule/
http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
http://regis.nsru.ac.th/
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1. นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านส าหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 

2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านส าหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
          หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านส าหรับกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ในการจัดการศึกษา 
ระบบและกลไก/กระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใช้ในการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ มี
ดังนี้ 

   1. หลักสูตรได้มีการก าหนดแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและรวมถึงคณะกรรมการส าหรับท าหน้าที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละรายวิชาประจ าภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของหลักสูตร  

   2. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือการประเมินให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ทั้งในกลุ่มวิชาที่มีลักษณะการ
สอนแบบภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การก าหนดแนวทางการประเมินผล
นั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตที่คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการติดตามผล
ของทุกปีการศึกษาก่อนหน้า คณะกรรมการจะพิจารณาความสอดคล้องวิธีการวัดและเครื่องมือวัดการประเมินผลใน
ประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดในรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตร โดยประเด็นหลัก 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบด้วย 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลระหว่างภาคเรียนโดยพิจารณาจากความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน การตรง
ต่อเวลา ความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เป็นต้น  
     ด้านความรู้ ประเมินผลระหว่างภาคเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย การท า
รายงานและการน าเสนอ แบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค เป็นต้น 
     ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินผลระหว่างภาคเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ แบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค เป็นต้น 
     ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินผลระหว่างภาคเรียนจากการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมงานกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่มรวมถึงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
พฤติกรรมการเป็นผู้น า หรือผู้ตามเม่ือต้องท างานในกลุ่มคนหมู่มาก การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 
     ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเมินผลระหว่างภาคเรียน
จากการท าแบบฝึกหัด การทดสอบ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอข้อมูลหรือการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่
เหมาะสม การใช้ภาษาท่ีถูกต้องและถูกระดับ การจัดท ารายงาน เป็นต้น  
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     โดยประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน นี้จะต้องสอดคล้องกับการก าหนดใน มอค. 2 ของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ถ้ารายวิชาใดมีวิธีการวัดผลหรือการใช้เครื่องมือในการประเมินผลไม่เหมาะสม หรือควรมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงพัฒนาให้ท าการเสนอคณะกรรมการก ากับการประเมินผลฯเพ่ือร่วมพิจารณาปรับแก้ไขให้เหมาะสม 
นอกจากนี้คณะกรรมการจะต้องพิจารณาการวางแผนการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษาโดยคัดเลือก
รายวิชาจากในหลักสูตรให้มีจ านวนรายวิชาที่จะต้องด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่จัดการสอนในหลักสูตรของปีการศึกษานั้นๆตามการก าหนดเกณฑ์การด าเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
            3. คณะกรรมการฯด าเนินการตรวจสอบผลการแก้ไข แล้วอนุมัติให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นปรับแก้ไขใน
ส่วนของหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการประเมินผลใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ให้เสร็จสิ้นก่อน
ก าหนดการส่งเอกสาร มคอ.3  เมื่อเปิดภาคเรียนคณะกรรมการฯก ากับให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบจากเอกสารโครงการสอนที่นักศึกษาทุกคนต้องได้รับในชั่วโมงเรียนครั้ง
แรกของการเริ่มต้นภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซั กถามในรายละเอียด 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการหรือเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินผล โดยถ้าหากมีนักศึกษาเสนอความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผู้สอนสามารถน ามาพิจารณาแก้ไข หรือในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรร่วมพิจารณา และถ้าคณะกรรมการฯและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 
อนุมัติให้ปรับแก้ไขในเอกสารมคอ. 3 รวมถึงให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมเครื่องมือในการวัดผลให้พร้อมต่อการ
ด าเนินการ  
            4. คณะกรรมการฯท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการวัดผลของอาจารย์ผู้สอนที่ระบุตามแผนในมคอ. 3 และ 
มคอ. 4 โดยมีการประชุมหลักสูตรก ากับติดตาม ซึ่งถ้าพบว่าในรายวิชาใดไม่เป็นไปตามแผนการประเมินอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นชี้แจงต่อคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพิจารณาตลอดจนได้หาทางแก้ไขให้การประเมินผลถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากนี้ในรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาเคมีจะต้องได้รับการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว
พบว่าถ้ารูปแบบการประเมินผลถมีแนวโน้มเกิดความไม่เหมาะสมต่อนักศึกษาสาขาวิชาเคมี เพ่ือมิให้เกิดความ
ผิดพลาดและการเสียโอกาสของนักศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีท า
หน้าที่ติดตามข้อมูลนักศึกษา และเมื่ออาจารย์ที่ได้รับข้อมูลมาก็จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ข้อเท็จจริงพร้อมการวางแผนด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
           5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณาการรายงานผลการประเมินการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากเอกสารมคอ. 5 และ มคอ. 6 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการจัดท าให้เสร็จสิ้น
และส่งต่อคณะกรรมการหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาการทดสอบความรู้ปลายภาคในภาค
เรียนนั้น ส าหรับในรายวิชาที่พบปัญหาการประเมินผลทางคณะกรรมการจะมีการประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอนเพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหา เมื่อพบแล้วก็จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมถึงด าเนินการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจ าปีการศึกษาโดยด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และหลักสูตรฯ  และ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าภาคการศึกษาแล้วน าผลส่งต่อ
กรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดับสถาบันโดยหน่วยงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ืออนุมัติและประกาศผลต่อไป ส าหรับในระดับ
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หลักสูตร ก็จะติดตามผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้ร่วมกันคิดขึ้น และน าผลมาพิจารณาประเมินระดับ
ความส าเร็จตามแนวทางการแก้ปัญหา นอกจากนี้ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะน าปัญหาดังกล่ามาเป็นข้อมูล
กรณีศึกษาส าหรับในภาคการศึกษาต่อไปที่เกิดปัญหาลักษณะเช่นเดียวกัน แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะมีการ
ประชุมทบทวนกระบวนการอีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาจุดบกพร่องและหนทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรสรุปได้ดังแผนภาพดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไกดังนี้ 
 หลักสูตรฯได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย  
             ดร.ชนิตา ขนันทอง           ประธาน 

                         ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์                      กรรมการ                              
                         ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง                            กรรมการ                  

             รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์          กรรมการ 
             ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย                               กรรมการและเลขานุการ 

      และที่ประชุมในการประชมกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบคณะกรรมการก ากับการประเมินผลฯซึ่ง
คณะกรรมการได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษา 1/2564 ด าเนินการทบทวนความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของผลการเรียนรู้และวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แล้ วจัดท า
เอกสาร มคอ.3 น าเสนอคณะกรรมการหลักสูตรในการประชุม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (5-5.3-CH-1, 5-5.3-
CH-2,) ซึ่งในภาคการศึกษา 1/2564 ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการวัดผลการเรียนรู้จากจุดเน้นทักษะทั้ง 5 ด้านของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนจากเอกสาร มคอ. 2 พบว่าในภาคการศึกษาที่ 1/2564  ส าหรับรายวิชาที่จัดการ
สอนแบบออนไลน์ให้พิจารณาปรับวิธีการและเครื่องมือประเมินให้เหมาะสมและยังคงสอดคล้องกับการวัดผลการ
เรียนรู้จากจุดเน้นทักษะทั้ง 5 ด้านให้มากที่สุด และส าหรับในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน ทางหลักสูตรยังคง
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเช่นเดิมโดยในรายวิชาดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มเรียนทั้งหมดในรายวิชามีการ
ประชุมร่วมกันเพื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นได้รับทราบเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และก็ร่วมกันออกแบบ
วิธีการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น และคณะผู้สอน
จะน าสื่อการสอนกลาง การน าคลังข้อสอบในรายวิชานั้นน าไปจัดการเรียนการสอนในกลุ่มเรียนวิชานั้นด้วย เช่น 
รายวิชา เคมีทั่วไป วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป หลักเคมี 1 ส่วนส าหรับรายวิชาที่มีการเสนอให้มีการปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินผลรวมถึงจากการได้รับข้อเสนอแนะจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากปีการศึกษาที่ 1/2563 คือ
รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี ซึ่งมีข้อเสนอในการปรับปรุงดังนี้ 
     ส าหรับรายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี ที่มีการเสนอให้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล เนื่องจาก
จุดประสงค์ของรายวิชานี้ต้องการให้นักศึกษาได้น าความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น ามา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาโครงงานวิจัยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์โลกที่ต้องการแรงงานที่มี
คุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ การมีความรับผิดชอบ การวางตนต่ออาจารย์เปรียบเสมือนหัวหน้างาน และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น และอีกทั้งเกิดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ที่ท าให้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในการท าวิจัย จากที่ทางกรรมการหลักสูตรฯ ได้อนุมัติปรับปรุงเกณฑ์การประเมินแล้ว
น ามาประเมินผลในปีการศึกษา 1/2564 ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของรายวิชา  
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      ดังนั้นส าหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2564 ของทุกรายวิชามีความ
ถูกต้องและเหมาะสม และอาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท าเอกสาร มคอ. 3 ส่งเข้าระบบและชี้แจงให้นักศึกษาในกลุ่ม
เรียนได้ทราบในชั่วโมงแรกพบของการเรียน หลังจากนั้นคณะกรรมการติดตามการด าเนินการประเมินผลซึ่งพบว่า
ทุกรายวิชาได้ด าเนินการตามแผนที่ได้ระบุตามเอกสาร มคอ. 3 นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯได้รับการสนับสนุนจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดส่งบุคลากรในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) 
ในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้น าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และรวมถึงเทคนิคการประเมินผลเมื่อ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากคณาจารย์ผู้เข้าอบรม และนอกจากนี้ทางฝ่ายส านักวิทยบริการในส่วนงาน
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท ารายการออนไลน์โดยวิทยากรคือเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้
ความรู้การใช้โปรแกรมและแพลทฟอร์มต่างๆแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
     เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 1/2564 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรฯประเมินผลนักศึกษาตามแผนโดย
ทุกรายวิชาในหลักสูตรจัดท าเอกสารแสดงผลการประเมินผ่านระบบบันทึกผลการเรียนของส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยจะสมารถจัดท าเป็นเอกสารแสดงผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มเรียน
นั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรมีการประชมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ส าหรับ
นักศึกษาที่จะต้องจบการศึกษา และครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา โดยกรรมการพิจารณาแล้ว
พบว่าทุกรายวิชามีการประเมินผลได้ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์การประเมิน จากนั้นแจ้งให้อาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท าเอกสาร มคอ. 5 เพ่ือจัดส่งในระบบการจัดส่งเอกสาร มคอ. ออนไลน์ และทางคณะกรรมการ
หลักสูตรน าส่งเอกสารผลการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาแก่หัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือลงนามรับรองและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าส่งต่อส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติจัดท าประกาศผลในระบบของผู้เรียนต่อไป 

     ส าหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะกรรมการหลักสูตรฯประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลของรายวิชาต่างๆในภาคการศึกษานั้น จากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการฯลงมติในที่ประชุมว่าแต่ละ
รายวิชาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมทั้งวิธีและเกณฑ์การประเมินผลทั้งการจัดการเรียนแบบออนไลน์หรือแบบ
ผสมผสานจากเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 และให้อาจารย์ในหลักสูตรชี้แจงให้นักศึกษาในรายวิชารับทราบ 
จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมและมีการก ากับติดตามการประเมินผลในรายวิชาต่างๆซึ่งเป็นไปตามแผน
ของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ และส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ประจ าภาคการศึกษา 2/2564 อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชารายงานผลการประเมินด้วยแบบเอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตร
พิจารณาแล้วทุกรายวิชาประเมินผลได้เหมาะสม แต่ในบางรายวิชาที่ได้รับข้อเสนอแนะซึ่งจะสามารถน ามาสู่
แนวทางในการปรับปรุงการประเมินผลร่วมกับผลการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เช่น ในรายวิชาฝึกประสบการณ์ปี
การศึกษา 2564 นั้น ได้รับผลประเมินจากหน่วยงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเด็นเกี่ยวกับทักษะความ
คล่องตัวในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง โดยแหล่งฝึกที่ 1 ระบุว่านักศึกษามีความมั่นใจน้อยมากในการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ แต่นักศึกษาพร้อมเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งข้อมูลจากการนิเทศการฝึกประสบการณ์นี้ได้
น าเข้าสู่คณะกรรมการหลักสูตรและมีการพิจารณาถึงสาเหตุและการหาเตรียมการป้องกันการเกิดผล โดยในปี
การศึกษานี้มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด
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ด้วยการปิดท าการสถานศึกษาและให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงส่งผลกระทบกับรายวิชาที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติ เช่น รายวิชาปฏิบัติการต่างๆและรายวิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ดังนี้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในลักษณธ
ที่นักศึกษาขาดความม่ันใจในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติการและรายวิชา
เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์จึงประเมินผลในรูปแบบการท าข้อตกลงกับนักศึกษามีการนัดซ่อมเสริมการเรียน
ภาคปฏิบัติการทดลองเพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการปฏิบัติการ  และนอกจากนี้จากข้อเสนอแนะของแหล่งฝึก
ประสบการณ์ให้การแนะน าเกี่ยวกับทักษะการจัดท าระบบการด าเนินงานตามมาตฐาน เช่น ISO ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ และรวมถึงประเด็นการฝึกประสบการณ์การท างานในรูปแบบสหกิจศึกษากับแหล่ง
ฝึกไม่ว่าจะทั้งภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์กับภาคแรงงานได้อย่าง
เหมาะสม และในที่ประชุมก็จะพิจารณาวิเคราะห์หาทางปรับปรุงแก้ไข เช่น จะมีการปรับปรุงการประเมินผลของ
รายวิชาโครงการวิจัย วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาความปลอดภัยทางเคมี วิชาคุณภาพและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม จะได้เน้นทักษะการปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ตรงจุดกับความต้องการของแหล่งฝึกนั้น  
 
การประเมินระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
          หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมหลักสูตรเพ่ือทบทวนระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ โดยภาพรวมแล้วการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมี ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2563 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในช่วงเวลานี้ และจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ที่ท าให้ต้องมีการจัดการสอนในรูปแบบทั้ง
ออนไลน์และแบบผสมผสาน และด้วยสถานการณ์ของการพัฒนาของโลกตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ความสามารถที่ตอบโจทย์ในการท างานอย่างรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาแล้วจะต้องเริ่มจากหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรวมถึงมีการติดตามและประเมินผลในลักษณะที่จะต้องสอดคล้องผลลัพธ์กับหลักสูตรแบบบูรณา
การและมาจากการร่วมประเมินจากสถานประกอบการมากขึ้น  และจากลักษณะะความต้องการนี้เมื่อในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรก็ได้ด าเนินปรับปรุงกระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยการปรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และที่ปรึกษา ตั้งแต่
รายวิชาสัมมนา รายวิชาโครงการวิจัย และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งท าให้การด าเนินงานมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน และนอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีขั้นตอนในการประชุมหลักสูตรส าหรับการน าเสนอผลการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์นิเทศน์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนอกจากทางหลักสูตรจะได้รับผลการประเมิน
ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบการประเมินผลตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแล้ว ทาง
หลักสูตรยังได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความต้องการแท้จริงของสถานแหล่งฝึกประสบการณ์ซึ่งเป็น
การน าข้อมูลมาสู่หลักสูตรที่จะน ามาวางแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการประเมินผล
นักศึกษาในหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้นแต่ยังคงความเหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด ซึ่ง
จากรายวิชาการฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษา 2/2564 ในการประชุมพิจารณาผลการประเมินของหลักสูตร 
อาจารย์นิเทศนักศึกษาแต่ละแหล่งฝึกได้น าเสนอข้อมูลของนักศึกษาจากแหล่งฝึกประสบการณ์ในประเด็นที่เป็น
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จุดเด่นและจุดด้อย และแนวทางในการที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สามารถเตรียมนักศึกษาในรุ่นต่อไปที่จะต้องออกฝึก
ประสบการณ์ ณ แหล่งฝึกนั้นๆ รวมถึงได้มีมติจากที่ประชุมในการวางแผนการเพ่ิมเติมเนื้อหาความรู้ทั้งเรื่องของ
วิชาการและความรู้รอบตัวเกี่ยวมาตรฐานความปลอดภัยหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ เนื่องจากหน่วยงาน
แหล่งฝึกได้ด าเนินการตามนโยบายเหล่านี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น วิชาความปลอดภัยทางเคมีส าหรับเนื้อหา 
ESPReLs มาตรฐานการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สอบ ISO 17025 และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ทางเคมี และนอกจากนี้ส าหรับในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการวางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการใน
หลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองในด้านของงานการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรที่จะมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน ส่วนรายวิชานอกหลักสูตร (มักเกิดในรายวิชาที่สอนโดยต่าง
คณะ) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเคยประสบกับประเด็นของการประเมินที่ไม่เหมาะสมจากการร้องเรียนของนักศึกษา 
และทางหลักสูตรได้มีมาตรการมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีคอยก ากับสอบถามจากนักศึกษาทั้งใน
ระหว่างภาคเรียนและสิ้นภาคเรียน เพ่ือที่ในรายวิชาใดเริ่มเกิดเหตุที่จะน าไปสู่ความไม่ ปกติแล้วจะได้วางแผน
ด าเนินการแก้ไขให้ทันการณ์ และหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             

จากผลการประเมินระบบกลไก การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในขั้นของการประชุมคณะกรรมการประเมินผลที่พิจารณาเพียงรูปแบบและเครื่องมือการ
ประเมินเพียงอย่างเดียว โดยหลักสูตรได้ด าเนินการพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ควบคุมการประเมินผลใน
รายวิชาต่างๆท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษาที่จะก้าวออกออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีการปรับปรุงดังนี้  
            1. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีท าหน้าที่ควบคุมดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาในรายวิชา สัมมนา รายวิชา
โครงการวิจัยทางเคมี และรายวิชาฝึกประสบการณ์ซึ่งท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามพัฒนาการและประเมิน
ศักยภาพของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถออกแบบวางแผนในการส่งเสริมทักษะที่มีความจ าเป็นที่
นอกเหนือจากการผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานแต่มีความจ าเป็นส าหรับตลาดแรงงานในอนาคตเพ่ือมาปรับปรุง 
แก้ และเติมเต็มให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรก่อนจบการศึกษา โดยจากการทบทวนกระบวนในปีการศึกษา 2563  ได้
ก าหนดให้ในปีการศึกษา 2564 นั้นก าหนดให้ ดร.ชนิตา ขนันทอง และ  ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ รับผิดชอบรายวิชา
โครงการวิจัยเคมี และรายวิชาฝึกประสบการณ์ สามารถท าหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมกับสามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างคล่องตัว 
           2. หลักสูตรได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้นจากข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกประสบการณ์จากที่นักศึกษาใน
หลักสูตรได้ออกฝึกประสบการณ์ซึ่งนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ เป็นช่วงชั้นที่ศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสฯซึ่งในบางช่วงเวลาของการศึกษาภาคปฏิบัติก็จะตรงกับนโยบายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดฯจึงท าให้ส่งผลต่อทักษาะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เมื่อไปฝึกปฏิบัติประสบการณ์ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้
วางแผนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อไปที่จะไปฝึกปฏิบัติซึ่งจะมีการเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์และจัดท าเครื่องมือประเมินผลที่เข้มข้นและเจาะจงขึ้นแก่นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์ ณ 
แหล่งฝึกนั้นๆ 
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           3. คณะกรรมการหลักสูตรได้เริ่มวางแผนแนวทางจัดท าหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการโดยเริ่มจากลักษณะ
สหกิจศึกษาในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งคณะกรรมการของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมโครงการการออกการจัดการเรียนการสอน
และแบบการประเมินผลแบบออนไลน์ และโครงการอบรมการจัดท าหลักสูตร  OBE ซึ่งจะน ามาสู่การออกแบบ
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ท าให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ทั้งตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี 5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. รายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีการ
จัดการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษานั้น 

           2. นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแผนการประเมินใน มคอ. 3 และรายงาน
ผลใน มคอ. 5  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและสอดคล้องกับผลการทวนสอบของหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และรายงานผลใน มคอ.5 ครบ
ทุกรายวิชา 

 
ระบบและกลไก/กระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเคมีใช้ในการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีดังนี้   

1. กรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาทุกรายวิชาในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา  และยึดถือ
เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนตามแผนการประเมินใน มคอ. 3 และตามระเบียบวิธีมาตรฐานที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และส าหรับการตรวจสอบการประเมินผลที่ถูกต้องยิ่งขึ้นกรรมการหลักสูตรจะต้อง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการก ากับ
ดูแลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดวางแผนการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผล
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดย
ก าหนดรายวิชาที่ต้องด าเนินการจัดท าการทวนสอบซึ่งต้องมีจ านวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชานั้นๆให้รับทราบเพ่ือเตรียมการด าเนินการ 
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2. กรรมการหลักสูตรด าเนินการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการวัดและเครื่องมือในการ
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯของนักศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยการทวนสอบนั้น
จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรติดตามอาจารย์ผู้สอนที่
ด าเนินการทวนสอบให้เป็นไปตามแผนการทวนสอบตามที่หลักสูตรได้ศึกษาจากแนวปฏิบัติจากทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนดไว้ 

3. กรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณารับรองผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาจากเอกสาร มคอ. 5 และ 6 
และพิจารณาผลการทวนสอบของรายวิชาที่ได้ด าเนินการในภาคการศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาผล
การประเมินที่ได้รับจากนักศึกษาในการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ โดย
ถ้าพบผลการประเมินที่ผิดปกติหรือมีข้อร้องเรียนในรายวิชานั้นๆ คณะกรรมการหลักสูตรสามารถขอเชิญอาจารย์
ผู้สอนมาชี้แจง เมื่อมีเหตุผลสมควรก็จะมีมติอนุมัติแล้วเตรียมน าเสนอหัวหน้าสาขาเพ่ือรับรองผลแล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการทางวิชาการของคณะต่อไป แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจากอาจารย์ผู้สอน 
คณะกรรมการฯพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอนเสนอวิธีการแก้ไขและแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดอย่าง
เหมาะสม 

4. คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และร่วมพิจารณาหาข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา พร้อม
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงวางแผนปฏิบัติการและติดตามผลลัพธ์และประเมินผลกระบวนการที่ได้
ด าเนินการมาว่าสามารถบรรลุผลได้ในระดับใด 
 
การด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 หลักสูตรได้ด าเนินงานการตรวจสอบการประเมินผล
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย  

           ดร.ชนิตา ขนันทอง       ประธาน 
                        ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์                 กรรมการ                              
                        ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง                        กรรมการ                  

            ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์      กรรมการ 
             ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย                           กรรมการและเลขานุการ 
 
 โดยจะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ประจ าภาคการศึกษา (5-5.3-CH-7) ซึ่งแต่ละ
รายวิชาประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 มีการประเมินผลการเรียนได้ถูกต้องจากการรายงาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาผ่านเอกสารมคอ. 5 และ มอค. 6 และการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ทางหลักสูตรยังคงด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่
จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ ประจ าปี 2559 (5-5.3-CH-8) โดยน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร ซึ่งจากการศึกษาใน
รายละเอียดแล้ว ทางหลักสูตรได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการทวนสอบประจ าหลักสูตรดังนี้ 
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1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาส าหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยด าเนินการตามหลักการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 2.  หลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการ 

3.  ด าเนินการก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบจ านวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นการหาหลักฐานว่าได้มีการด าเนินการตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ โดยอาจด าเนินการเฉพาะรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่เฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสามารถทวนสอบรายวิชาเดิมหรือซ้ าซ้อนได้แต่ต่างปีการศึกษากันเมื่อต้องการติดตามผล
การพัฒนา  

4.  กระบวนการทวนสอบมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือ
ยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็ จ ทั้งนี้ ผู้
ประเมินสามารถปรับใช้แบบประเมินได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มี
เป้าหมายในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกันตามแบบฟอร์มหลักท่ีมีการประเมินคุณลักษณะ 5 ด้านของ
นักศึกษา ได้แก่  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.  คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลการทวนสอบถึงความสอดคล้องต่อผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา แล้ว
น าผลการทวนสอบเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและแจ้งคณะกรรมการ ประจ า
คณะ/หลักสูตร ทราบและด าเนินการก ากับดูแลให้มีการพัฒนาตามผลการประเมิน  และร่วมพิจารณาประเมินผล
กระบวนการด าเนินการทวนสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไขส าหรับการด าเนินการให้เกิดความ
เหมาะสมและถูกต้องในภาคการศึกษาต่อไป  
         จากแนวปฏิบัตินี้หลักสูตรเคมีได้ด าเนินตามแนวปฏิบัติการทวนสอบที่ได้ศึกษามาจากแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2559 และจากการที่สาขาวิชาเคมีได้ศึกษาและมีการปรับปรุง
เครื่องมือทดสอบให้เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาเคมีรวมถึงรูแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในสภาวะการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่นโยบายมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และแบบ
ผสมผสาน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเคมีได้มีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรร่วมกันคือ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3-4 (รหัสนักศึกษา 62-61) เป็นกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง 2559 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 (รหัสนักศึกษา 63-64) 
เป็นกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง 2563  นี้มีรายวิชาในหลักสูตรแสดงดังตาราง  
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รายวิชาที่นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา 
0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4221101 เคมีทั่วไป 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
4231101 ชีววิทยาท่ัวไป 
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
4221108 ความปลอดภัยทางเคมี 
                                รวม 8 วิชา 
 
ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 
0010306  การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน 
0080103  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 
4223601 เคมีวิเคราะห์ 1 
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
4222303 เคมีอินทรีย์ 1 
4222202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
4222201 เคมีอนินทรีย์ 2 
4292401 แคลคูลัส 2 

รวม 8 วิชา 
 

ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 
0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ 
0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
4211301 ฟิสิกส์ทั่วไป 
4211601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
4291101 แคลคูลัส 1 
4221201 เคมีอนินทรีย์ 1 
4221202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
รวม 8 วิชา 
 
ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 
0030401  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
0040206  การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
4223203 เคมีอินทรีย์ 2 
4223401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4223402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4223603 เคมีวิเคราะห์ 2 
4223707 เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 
 

รวม 7 วิชา 

ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
4223303 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 
4224604 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
4223305 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
4224403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
4223501 ชีวเคมี 
4223502 ปฏิบัติการชีวเคมี 

รวม 6 วิชา 
 
ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
4224708 คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
4224726 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4224902 โครงงานวิจัยทางเคมี 

รวม 4 วิชา 

ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
4223752 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
4224719 พลังงานทดแทน 
4302701 สถิติเพื่อการวิจัย 
4224713 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
4224901 สัมมนาทางเคมี 
4224721 นาโนเคมี 

รวม 6 วิชา 
 
ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 

รวม 1 วิชา 
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และได้ด าเนินการทวนสอบฯในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยมีการทวนสอบจะแบ่งพิจารณา 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
หลักสูตร 2559 และกลุ่มหลักสูตร 2563 ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าทวนสอบฯนี้คือการใช้แบบประเมินตนเอง 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการประชุมในหลักสูตร ทั้งนี้เครื่องมือที่ ใช้ในการท าทวนสอบฯนั้นสาขาวิชาได้มี
การจ าแนกรูปแบบของแบบประเมินให้มีสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และความเหมาะสมต่อลักษณะของแต่ละ
รายวิชา เช่น แบบประเมินส าหรับรายวิชาเฉพาะภาคบรรยาย  แบบประเมินส าหรับรายวิชาภาคปฏิบัติเพียงอย่าง
เดียว แบบประเมินส าหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติควบคู่กัน แบบประเมินส าหรับรายวิชาฝึก
ประสบการณ์  

ส าหรับผลการทวนสอบฯประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับกลุ่มหลักสูตรฯ 2559 มีรายวิชาทั้งหมด 17 
รายวิชา และได้ท าการทวนสอบ 6 รายวิชา ซึ่งคิดเป็น 35.29% ตามเกณฑ์ก าหนดการด าเนินการทวนสอบฯ แต่
ทั้งนี้ส าหรับหลักสูตร 2559 ได้มีการด าเนินการทวนสอบครบ 100% เมื่อปีการศึกษา 2562 แล้ว ดังนั้นส าหรับปี
การศึกษา 2563 จึงเน้นรายวิชาการทวนสอบฯที่ทางหลักสูตรพิจารณาแล้วว่าเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญต่อ
นักศึกษาที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานทางเคมี ซึ่งผลการทวนสอบของกลุ่มหลักสูตร 2559 แต่ละรายวิชา
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 แสดงดังตาราง ส าหรับกลุ่มหลักสูตร 2564 มีรายวิชาทั้งหมด 31 รายวิชา จึงด าเนินการจัด
ทวนสอบฯ ทั้งหมด 8 รายวิชา ซึ่งคิดเป็น 25.81% ตามเกณฑ์ก าหนดการทวนสอบฯ แสดงดังตาราง 
 

อาจารย์ผู้สอน รายวิชา 
กลุ่มหลักสูตร 2559  
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
ดร.ชนิตา ขนันทอง 

4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 4224708 คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
ดร.ชนิตา ขนันทอง 

4224902 โครงงานวิจัยทางเคมี 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 

4224901 สัมมนาทางเคมี 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 

4224604 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 

กลุ่มหลักสูตร 2563  
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 4221101 เคมีทั่วไป 
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 4221201 เคมีอนินทรีย์ 1 
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 4221108 ความปลอดภัยทางเคมี 
อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 

4222601 เคมีวิเคราะห์ 1 

อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 

4222602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง     4222603 เคมีวิเคราะห์ 2 
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ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 4223707 เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 

 
ซึ่งได้รายงานผลการจัดท าทวนสอบฯ (5-5.3-CH-9) ในรายงานสรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประจ าปีการศึกษา 2564 และคณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณารับทราบผลการทวนสอบในการประชุมประจ า
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

      
การประเมินระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ เพ่ือทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

สืบเนื่องจากการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 นั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา
ของแต่ละชั้นปีในการจัดท าทวนสอบฯเป็นแบบแผนของแต่ละหลักสูตรที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใช้
กรณีในช่วงเวลาที่มีหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และในปีการศึกษา 2564 ได้ก าหนด
รายวิชาหลักของแต่ละหลักสูตรในการทวนสอบโดยรายวิชาหลักท่ีก าหนดจะเป็นรายวิชาเป้าหมายที่สามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆและรายวิชาที่จัดทวนสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด และถ้าต้องการเพ่ิม
รายวิชาให้มีการทวนสอบเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นก็สามารถเสนอรายวิชาที่ต้องการ
จัดทวนสอบให้แก่ที่ประชุมของคณะกรรมการได้พิจารณาเพ่ืออนุมัติได้ รวมถึงแต่ละรายวิชาสามารถเสนอวิธีการ 
รูปแบบ และเครื่องมือ การประเมินให้มีความหลากหลายเหมะสมเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษา 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       จากผลการประเมินระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในขั้นของการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลที่จะก าหนดรายวิชาหลักของหลักสูตรแต่ละชั้นปีการศึกษาส าหรับมาจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ
ส าหรับรายวิชาที่จะน าไปสู่การเกิดภาวะการประเมินผลที่ไม่ปกติหรือไม่เหมาะสมก็สามารถเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือเพ่ิมรายวิชาจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติมได้ 
 

  
 
 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         หลักสูตรมี มคอ.5 และ มคอ.6 ที่มีข้อมูลครบถ้วนและครบทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้นและ มคอ.7 มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนและถูกต้อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
        หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
          หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2564 ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใช้ในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร มีดังนี้ 

1. กรรมการหลักสูตรประชุมแต่งตั้งกรรมการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค
การศึกษา 
            2. กรรมการติดตามอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินการประเมินผลการเรียนตามแผนที่ระบุใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 โดยการประชุมอาจารย์ผู้สอนระหว่างภาคเรียนหรือพิจารณาจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดภาคเรียน
พร้อมด้วยการพิจารณาผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษานั้นๆ โดยถ้ากรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงผลการ
ประเมินจากผู้เรียนที่ได้ระดับต่ าและข้อร้องเรียนต่างๆ คณะกรรมการให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผล และหาแนว
ทางแก้ไข แล้วบันทึกลงใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 แล้วก าหนดส่งกรรมการภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคเรียน 
           3. กรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณารับรองอนุมัติ มคอ. 5 และ มคอ. 6 แล้วน าส่งกรรมการบริหารคณะ
เพ่ือพิจารณารับรอง 
           4. กรรมการหลักสูตรประชุมสรุปผลการด าเนินการในการประเมินผลการเรียนรู้ จาก มคอ . 5, มคอ. 6 
และผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตส าหรับพิจารณาประเมินหลักสูตร รวมถึงผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะของ
การประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามาประเมินผล ร่วมแล้วจัดท า มคอ. 7 โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งก็จะใช้เป็นแนว
ปฏิบัติต่อไปพร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แต่ส าหรับประเด็นที่เป็นปัญหา จะมีการชี้แจงสาเหตุ และเสนอแนว
ทางแก้ไขส าหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป  
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร  
           ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 หลักสูตรได้ด าเนินงานการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย  

            ดร.ชนิตา ขนันทอง           ประธาน 
                         ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์                      กรรมการ                              
                         ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง                            กรรมการ                  
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             ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์          กรรมการ 
                        ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย                              กรรมการและเลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานก ากับติดตามการประเมินการจัดการเรียน
การสอนพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากลุ่มสาขาเคมีในหลักสูตรฯได้ด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนตามแผนที่ได้
ระบุในมคอ. 3 และ มคอ. 4 และได้รายงานผลด าเนินการของการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 และเมื่ออาจารย์ผู้สอนได้น าเอกสารมคอ.5-6 เสนอที่ประชุม และหลังจากผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการหลักสูตรแล้ว ได้มีการส่งรายงานเอกสาร มคอ. 5  และ มคอ. 6  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และเมื่อ
ตรวจสอบการรายงานเอกสารระบบพบว่าได้มีการจัดส่งเอกสาร มคอ. แต่ส าหรับบางรายวิชานอกสาขาเคมีนั้นได้มี
การจัดส่งผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 มีความล่าช้าเกินก าหนดจากฝ่ายวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนักศึกษาในการรายงานผลการเรียนต่อผู้มอบ
ทุนการศึกษาท าให้มีปัญหาในการขอเบิกเงินทุนการศึกษา ส าหรับการทวนสอบในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้
ด าเนินการทวนสอบทั้งหลักสูตรปี 2559 และ 2563  ซึ่งคิดเป็นร้อยละมากกว่า 25 ของวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2564 และจัดว่าในรอบการประเมินทั้งหมดระยะเวลา 4 ปี ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2559-2562 มีการทวนสอบครบทุกรายวิชาในหลักสูตร และ
น าเสนอคณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณารับทราบและรับรองผลการทวนสอบ จากนั้นหลักสูตรมีการ
จัดประชุมสรุปประเด็นต่างๆในการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 ทั้งในประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
และประเด็นที่เป็นจุดอ่อน โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งทางหลักสูตรจะต้องยังคงรักษาไว้รวมถึงหาทางพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งของหลักสูตร ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนก็จะต้องหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข จากนั้นน าข้อมูล
ประเด็นต่างๆมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 (เอกสาร มคอ. 7) ส าหรับ
การรายงานผลการประเมินตนเอง 
     
การประเมินระบบและกลไกการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมเพ่ือทบทวนระบบและกลไกการก ากับการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้  ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานคือในรายวิชา
อ่ืนๆของโครงสร้างหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนมิได้อยู่ในการก ากับดูแลของหลักสูตรสาขาวิชาเคมีนั้น มีบางรายวิชาได้
ส่งผลการประเมินการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม และส่งผลต่อนักศึกษาที่จะได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ เช่น 
ประวัติการศึกษาของนักศึกษาที่สามารถอยู่ในระดับดีเลิศ โครงการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่จะต้องรายงานผลการ
เรียนส าหรับการแสดงสิทธิ์การกู้ยืม โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ส าหรับปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมปรึกษา พบว่าส าหรับแนวทางในการลดการ
เกิดปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องมีการประสานร่วมมือกันทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันโดย อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องคอยหมั่นติดตามผลจากนักศึกษา พยายามให้นักศึกษามีค่านิยมในการรักษาสิทธิ์ของตน  เมื่อพบปัญหาสามารถ
กล้าที่จะแจ้งอาจารย์เพ่ือขอค าแนะน าแก้ไข  และจากกรณีดังกล่าวในหลักสูตรอ่ืนๆก็พบปัญหาเช่นกันจึงได้ มีการ
น าเสนอปัญหานี้ผ่านหัวหน้าสาขาเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และท าให้มีมติก าหนดบทลงโทษใน
กรณีอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วยการตัดสิทธิ์การรับประเมินเลื่อนขั้น
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เงินเดือนในระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีกวิธีการหนึ่งเพ่ือเป็นการแจ้งถึงความจ าเป็นต่ออาจารย์
ประจ ารายวิชาให้ได้ทราบโดยในขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรจะต้องจัดระบบการบันทึกข้อมูล
ประวัติของนักศึกษาในการได้รับทุนการศึกษา เพ่ือทางหลักสูตรจะได้จัดท าเอกสารบันทึกในการแจ้งให้อาจารย์ใน
รายวิชานั้นๆก่อนการประเมินผลปลายภาคให้ได้ทราบข้อมูลและเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่จะต้องรายงานผลการ
เรียนเพ่ือให้ทางแหล่งทุนการศึกษาได้ทราบเพ่ือจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ตามเวลา
ก าหนด 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

จากปัญหาที่พบคณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามการประเมินผล 
ทั้งในรายวิชาของสาขาเคมีเอง และรายวิชาจากสาขาวิชาอ่ืนที่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
โดยในสาขาวิชาเคมีนั้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการระดับหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามการจัดท าเอกสาร มคอ . 5 
รวมถึงก าหนดระยะเวลา วันที่ ในการจัดส่งต่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ส่วนรายวิชาที่อยู่นอกเหนือการ
ก ากับติดตามของสาขาวิชาเคมีนั้น กรรมการหลักสูตรจัดท าข้อมูลสถิติอาจารย์ผู้สอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง
เอกสารผลการประเมินผลการศึกษา และในขั้นแรก ประธานหลักสูตรด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งการจัดส่ง
เอกสาร มคอ. 5 ต่ออาจารย์ผู้สอนนั้น และถ้ายังไม่ได้รับเอกสาร มคอ. 5 ทางประธานหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งต่อ
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับข้อมูลสถิติเพ่ือแจ้งต่อคณะกรรมการวิชาการ
ระดับคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่เพื่อให้ใช้มาตรการระดับคณะนั้นก ากับการจัดส่งเอกสาร มคอ. 5 และส าหรับกรณี
การส่งผลการเรียน าไม่เป็นไปตามก าหนด จะมีการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรที่จัดระบบการบันทึกข้อมูล
ประวัติของนักศึกษาในการได้รับทุนการศึกษา เพ่ือทางหลักสูตรจะได้จัดท าเอกสารบันทึกในการแจ้งให้อาจารย์ใน
รายวิชานั้นๆก่อนการประเมินผลปลายภาคให้ได้ทราบข้อมูล ทั้งนี้ตามระเบียบการประกาศจากมหาวิทยาลัยก็ได้มี
การก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร มคอ. 5 รวมถึงการระบุความผิดและบทลงโทษไว้ด้วย แต่ก็ยังมิได้
ด าเนินการอย่างเข้มงวด แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยก ากับอย่างเข้มงวดแล้วก็ควรจะเป็นผลให้เกิดการก ากับติดตามการ
ประเมินผลในเอกสาร มคอ. 5 เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 
สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีสามารถด าเนินการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุก
รายวิชาในหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่ส่งเสริม
ทักษะที่เป็นประโยชน์แก่ให้ผู้เรียนซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต นอกจากนี้
ส าหรับปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบหลักสูตรปี 2559-2562 และมีหลักสูตร 
2563 ร่วมด้วยเป็นรุ่นแรก จึงท าให้การจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นได้ครบทุกรายวิชาที่เปิดการสอน
แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมีในหลักสูตร 2559-2562  แต่เริ่มต้นใหม่ส าหรับ 2563 จึงวางแผนการกับติดตามการ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้โดยทุกรายวิชามีแนวปฏิบัติการประเมินผลที่เหมาะสมดังเอกสาร มคอ.3-4 และ
รายงานผลการประเมินดังเอกสาร มคอ. 5-6 โดยคณะกรรมการหลักสูตรรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้มี
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คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 แสดงดังเอกสาร 
มคอ. 7 (5-5.3-CH-1)  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
5-5.3-CH-1 รายงานการประชุมหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 
5-5.3-CH-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
5-5.3-CH-3 รายงานการประชุมหลักสูตรการพิจารณา มคอ. 3-4 ประจ าปีการศึกษา 1/2564 
5-5.3-CH-4 รายงานการประชุมหลักสูตรการพิจารณา มคอ. 3-4 ประจ าปีการศึกษา 2/2564 
5-5.3-CH-5 รายงานการประชุมหลักสูตรติดตามผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5-6) ประจ าภาคการศึกษา 1/2564 
5-5.3-CH-6 รายงานการประชุมหลักสูตรติดตามผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5-6) ประจ าภาคการศึกษา 2/2564 
5-5.3-CH-7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

เคมี 
5-5.3-CH-8 คู่มือการจัดการทวนสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2559 
5-5.3-CH-9 รายงานสรุปผลการทวนสอบฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 
5-5.3-CH-10 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน การด าเนินงานของ
หลักสตูร 

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ตลอดปีการศึกษา จ านวน 7 
ครั้ง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมครบร้อยละ 100 ทุกครั้ง
การประชุม  
ครั้งท่ี 1  9 มิถุนายน 2564 
ครั้งท่ี 2  4 สิงหาคม  2564 
ครั้งท่ี 3  20 สิงหาคม  2564 
ครั้งท่ี 4  24 สิงหาคม  2564 
ครั้งท่ี 5  4 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งท่ี 6  12 มกราคม 2565 
ครั้งท่ี 7  4 เมษายน 2565 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัดท าตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.1) และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรเคมี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มหาวิทยาลัยวันท่ี 26 ธันวาคม 2562  
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยใน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 มีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 26 
รายวิชา  (14 มิถุนายน 2564) 
ภาคเรียนท่ี 2/2563  มีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 21 
รายวิชา และ มคอ.4 จ านวน 1 รายวิชา  
(1 พฤศจิกายน 2564) 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6  ครบทุกรายวิชา
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา โดยใน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 26 
รายวิชา  (1 พฤศจิกายน 2564) 
ภาคเรียนท่ี 2/2563  มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 21 
รายวิชา และ มคอ.6 จ านวน 1 รายวิชา  
(4 เมษายน 2565) 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
(17 พฤษภาคม 2565) 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีรายวิชาที่ เ ปิดท าการ เรี ยนการสอนตลอดปี
การศึกษา 2564 ในหลักสูตร TQF โดยสาขาวิชามี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนี้มี
รายวิชาที่มีการทวนสอบทั้ งหมด ส าหรับกลุ่ ม
หลักสูตรฯ 2559 มีรายวิชาทั้งหมด 17 รายวิชา และ
ได้ท าการทวนสอบ 6 รายวิชา ซึ่งคิดเป็น 35.29%  

ส าหรับกลุ่มหลักสูตร 2563 รายวิชาทั้งหมด 31 
รายวิชา และได้ท าการทวนสอบ 8 รายวิชา ซึ่งคิด
เป็น 25.81% 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

หลักสูตรได้ท าการปรับปรุ งการเรียนการสอน

ครบถ้วน 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

- 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
ครบทุกคน 

10) จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ครบทุกคน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.14 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เท่ากับ 3.57 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  =   
  

  
         = 100 % 

 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
      ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  = 0                                   ด าเนินงานร้อยละ 80   =  3.50 
      ด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 = 4.00                               ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 = 4.50 
     ด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 = 4.75                                ด าเนินงานร้อยละ 100   =  5.00 
 

คุณภาพของการสอน 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

      

      

      

 
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    

    

    

    
 

ไม่มี 

ไม่มี 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     

     

     
 

 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่มี 

1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 1/2564   ไม่มี 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1/2564   ไม่มี 

4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1/2564   ไม่มี 

4222201 เคมีอนินทรีย์ 1 1/2564   ไม่มี 

4222202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1/2564   ไม่มี 

4222303 เคมีอินทรีย์ 2 1/2564   ไม่มี 

4223303 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 1/2564   ไม่มี 

4223305 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1/2564   ไม่มี 

4223501 ชีวเคมี 1/2564   ไม่มี 

4223502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1/2564   ไม่มี 

4223601 เคมีวิเคราะห์ 1 1/2564   ไม่มี 

4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1/2564   ไม่มี 

4224403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1/2564   ไม่มี 

4224604 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1/2564   ไม่มี 

4224708 คุณภาพและความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 1/2564   ไม่มี 

4224726 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 1/2564   ไม่มี 

4224902 โครงงานวิจัยทางเคมี 1/2564   ไม่มี 

4292401 แคลคูลัส 2 1/2564   ไม่มี 

0050402 การคิดและการแก้ปัญหา 1/2564   ไม่มี 

0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 1/2564   ไม่มี 

0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564   ไม่มี 

4221101 เคมีทั่วไป 1/2564   ไม่มี 

4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1/2564   ไม่มี 

4221108 ความปลอดภยัทางเคมี 1/2563   ไม่มี 

4231101 ชีววิทยาทั่วไป 1/2564   ไม่มี 

4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1/2564   ไม่มี 

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม ่ 2/2564   ไม่มี 

2000131 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2/2564   ไม่มี 

4000112 การคิดและการแก้ปัญหา 2/2564   ไม่มี 

ไม่มี 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 2/2564   ไม่มี 

4223203 เคมีอนินทรีย์ 2 2/2564   ไม่มี 

4223401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2/2564   ไม่มี 

4223402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2/2564   ไม่มี 

4223603 คมีวิเคราะห์ 2 2/2564   ไม่มี 

4223752 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2/2564   ไม่มี 

4224713 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2/2564   ไม่มี 

4224719 พลังงานทดแทน 2/2564   ไม่มี 

4224721 นาโนเคมี 2/2564   ไม่มี 

4224901 สัมมนาทางเคมี 2/2564   ไม่มี 

4302701 สถิติเพื่อการวจิัย 2/2564   ไม่มี 

0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 2/2564   ไม่มี 

0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสขุภาวะทางเพศ 2/2564   ไม่มี 

0080104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2/2564   ไม่มี 

4211301 ฟิสิกส์ทั่วไป 2/2564   ไม่มี 

4211601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2/2564   ไม่มี 

4221201 เคมีอนินทรีย์ 1 2/2564   ไม่มี 

4221202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 2/2564   ไม่มี 

4291101 แคลคูลัส 1 2/2564   ไม่มี 
 

  

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การมอบหมายงานให้นักศึกษาที่มีหัวข้อ
เดียวกันท าให้มีการคัดลอกรายงานของ
กลุ่มอื่น 

มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มโดยไม่ซ้ ากัน 
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม กฎระเบียบ และข้อบงัคับต่างๆของ
สังคม 

ความรู ้ การบรรยายติดต่อกันเปน็เวลานานท าให้
นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน  

จัดการเรียนการสอนโดยให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย
ร่วมกับอภิปราย การบรรยายระยะสั้นสลบักับ
การถาม-ตอบ และการท ากิจกรรมกลุ่ม  

ทักษะทางปัญญา การจัดการเรียนการสอนแบบไม่กระตุ้นให้
นักศึกษามีการเชื่อมโยงความสมัพันธ์
ระหว่างความรู้กับการประยุกต์ใช้ 

ฝึกให้ผู้เรียนทักษะด้านการคิดและการแก้ไข
ปัญหาทั้งระดบับุคคลและกลุ่ม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลและความรับผดิชอบ 

การจัดกลุ่มแบบสุ่มท าให้นักศึกษาบางกลุ่ม
มีปัญหาในงานทีต่้องรับผิดชอบ เนื่องจาก

ใช้การเรียนการสอนที่หลายหลาย ส่งเสริม
กระบวนการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เช่น ให้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

สมาชิกบางคนไม่เข้าเรียน หรือเลิกเรียน
โดยไมบ่อกสมาชิกในกลุ่ม 

นักศึกษาจับคู่ หรือรวมกลุ่มสามคนด้วยตนเอง
แล้วสุ่มรวมกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถ
ท างานได้อย่างราบรื่น 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนขาดทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 

แนะน าค าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ใน
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี   

จ านวนอาจารย์ใหม่ ……….……………….  
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……….………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) การ

ออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลในการเรียนการ

สอนออนไลน์ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

2 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์

และเจ้าหน้าที่และสามารถ

นความรู้ไปจัดการเรียนการ

ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพและบุคลากร

สายสนับสนุนเพิ่มความรู้ใน

สายงาน 

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน)์ การ
ออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลในการเรียนการ
สอนออนไลน์ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

2 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์

เพื่อสามารถน าความรู้ ไป

พัฒนาการจัดการเรียนการ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 

อบรมออนไลน์ CHE QA วันท่ี 11 สิงหาคม 2564  1 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ใน

การจัดท าหลักสูตร 

อบรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(CWIE) วันท่ี 24-26 มกราคม 2565 online 

1 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ใน
การจัดท าหลักสูตร 

อบรมวิศวกรสังคม วันที่ 17,18,21,31 มกราคม 2565 และ1, 7-9 

กุมภาพันธ์ 2565 online โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการทักษะ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skill นักศึกษา ด้วย

กระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 

1 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์
เพื่อสามารถน าความรู้ ไป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

อบรมจริยธรรมในมนุษย์ ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 16:00-17:00 

น. แบบออนไลน์ 

5 - ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ความก้ า วหน้ าทา งด้ าน
งานวิจัยของอาจารย์ 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอม

เทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

1 - ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ใน
ด้านการบริหาร 

การอบรมหลักสูตร OBE ของทาง ทปอ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 

2565 รูปแบบออนไลน ์

2 - เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ใน
การจัดท าหลักสูตร 

บริ การวิ ชาการเรื่ อ ง  “โครงการพัฒนาผู้ เ รี ยนห้อง เรี ยน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์” ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอุทัยธรรมา

นุวัตรวิทยา จ.อุทัยธานี ณ.อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 

5 1 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์
เพื่อสามารถน าความรู้ ไป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและบุคลากร
สายสนับสนุนเพิ่มความรู้ใน
สายงาน 

บริการวิชาการเรื่อง “กิจกรรมเรียนรู้เคมีแบบทึ่งๆ” ณ โรงเรียน

ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ จ.นครสวรรค์ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

3 1 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์
เพื่อสามารถน าความรู้ ไป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและบุคลากร
สายสนับสนุนเพิ่มความรู้ใน
สายงาน 

การอบรมหลักสูตร แนวทางการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อ - 2 เพิ่มทักษะให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดการ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ยทาง ชี วภาพ  จั ด โดย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

ห้องปฏิบัติการ ESPReL 

การอบรมหลักสูตร หลักการพิษวิทยากับงานความปลอดภัยจาก

สารเคมี จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 

- 2 เพิ่มทักษะให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ESPReL 

การอบรมหลักสูตร แนวทางการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี จัดโดย มหาวิทยาลัย

นเรศวร วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

- 2 เพิ่มทักษะให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ESPReL 

การอบรมหลักสูตร การเตรียมข้อมูลประกอบที่จ าเป็นต่อการ

ออกแบบหรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จัดโดย มหาวิทยาลัย

นเรศวร วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 

- 2 เพิ่มทักษะให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ESPReL 

การอบรมหลักสูตร แนะน าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสาร

ความปลอดภัย (SDS) จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 

กันยายน 2564 

- 2 เพิ่มทักษะให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ESPReL 

 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
ครุภณัฑ์และเครื่องมือเฉพาะทาง ไม่
เพียงพอรวมทั้งมีเครื่องมือส่วนหน่ึงใช้
งานไม่ได้เนื่องจากจากอายุการใช้งาน 
และขาดอะไหล ่

อาจไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ในการสร้างความช านาญและความ
เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือให้แกน่ักศึกษา 

-สร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก 
-จัดสรรงบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุง 
-น าเสนอปัญหาแกผู่้บรหิาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - การวัดความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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     - หลักสูตรมีระบบในการด าเนินงานที่ดี เพ่ือการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 
 
ระบบและกลไก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีระบบการบริหารจัดการโดยประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรฯ ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 

- ห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- หอ้งปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- ห้องสมุดประจ าหลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- การบริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เนตโดยส านักวิทยบริการฯ 
- ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยศูนย์ส านักวิทยบริการฯ 
- ที่พักของนักศึกษา การจัดการด้านอาหาร และสถานกีฬา โดยส่วนกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการเชื่อมโยงการ

สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรฯ โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐาน 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 โดยอ้างอิง
จากรายวิชาที่รับผิดชอบและแจ้งในที่ประชุมเพ่ือด าเนินการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการสอนที่ช ารุดหรือไม่เพียงพอ
โดยใช้งบประมาณเบื้องต้นจากงบประมาณที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร หางบประมาณของหลักสูตรไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการหลักสูตรจะด าเนินการโดยใช้งบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาสามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรได้ตรวจสอบความพร้อม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รับการจัดสรรใน
เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งออกตามตามประเภทดังนี้ 

(1) วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 77,308 บาท 
(2) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 40,000 บาท 
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          นอกจากนี้หลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ ต ารา วารสาร และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ โดยศูนย์ส านักวิทยบริการฯ  
 หลักสูตรได้ทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการสอน หลักสูตรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เล็กน้อย นอกเหนือจากงบประมาณของหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน 
หลักสูตรได้เพ่ิมช่องทางการในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ หรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผ่านโครงการอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัย คือ งบประมาณสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการก าจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ จ านวน 30,000 บาท   
 
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือสอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพและปริมาณของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.12 และคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ 4.06 ซึ่งจัดอยู่ในระดับด ี
 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการเคมีจ านวน 2 ห้อง ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งทางหลักสูตรได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 
2562 มาทบทวนและประเมินว่าวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ประกอบมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าวิทยาศาสตร์จัดท าคู่มือการใช้งานและเอกสารเกี่ยวกับการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน
พร้อมทั้งเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการอบรมการจ าแนกของเสีย
อันตรายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ระบุประเภท โครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) โครงการ
เตรียมปรับปรุงข้อมูลประกอบที่จ าเป็นต่อการออกแบบหรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โครงการใช้ประโยชร์ของ
ข้อมูลสารเคมีและความปลอดภัย (SDS) หลักการพิษวิทยากับงานความปลอดภัย การประเมินและบริหารความ
เสี่ยง การอบรมการใช้โปรแกรม WASTE TRACK การอบรมวิทยากรความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีและของเสียเพ่ือลดของเสียในห้องปฏิบัติการ และการถอด
บทเรียนด้านความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตัวอยา่งเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนหลักท่ีจ าเป็นของรายวิชาในหลักสูตรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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ระบบและกลไกในการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน

การสอนแต่ละรายวิชา รวมถึงจ านวนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น  วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ ให้
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยอ้างอิงระบบและกลไกจากแผนภาพในตัวชี้วัด 
6.1.1  

เพ่ือให้มีการด าเนินการตามกระบวนการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการทุกไตร
มาส และจะมีการติดตามผลการด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ติดตามเรง่รัดการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ  นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากร ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาร่วมท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหา
จุดแข็งและจุดอ่อน และก าหนดมาตรการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรายงาน
ให้ สาขาวิชาทราบ เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการซื้อวัสดุพ้ืนฐาน ได้แก่ วัสดุส านักงาน อุปกรณ์เครื่องแก้วพ้ืนฐาน สารเคมีที่ใช้ในรายวิชา
ปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่เรียนรายวิชา โครงงานวิจัยทางเคมี โดยมี
งบประมาณให้กลุ่มละ 3,000 บาท พร้อมกับหลักสูตรได้ตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึง
การซ่อมบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน   

 
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือสอบถามปัญหาเรื่องแนวทางสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมว่ามีผลการประเมินลดลงเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2564 อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด 19 เนื่องจากไม่สามารถน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในรายวิชา
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี รายวิชาเคมีนาโน และรายวิชาเคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ได้ แต่มีการประชุมวางแผน
เพ่ือน านักศึกษากลับมาท าปฏิบัติการเสริมในปีการศึกษา 2565  
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพและจ านวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรน าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ให้พอเพียงต่อการเรียนการสอน ซึ่งทาง
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้ทบทวนและประเมินแล้วว่าเครื่องมือชั้นสูงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถให้นักศึกษาเข้ามาท าปฏิบัติการได้ 
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ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 จึงได้มีด าเนินการเรื่องการวางแผนเพ่ือน านักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ามาท าปฏิบัติการเสริม
เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสมัครงานต่อไป  
 
ตัวบ่งชี้ 6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนที่ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่ใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.00 คะแนน 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
ระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้  
1. คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์มากยิ่งขึ้น  
2. หัวหน้าสาขาวิชาน าข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
3. คณะจัดท างบประมาณตามที่สาขาวิชาเสนอ เพื่อรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
3. คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยได้รับงบประมาณท่ีอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น โดยพิจารณาการจัดล าดับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น 
5. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปีงบประมาณถัดไป 
 
การด าเนินการ 

เพ่ือให้มีการด าเนินการตามกระบวนการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการทุกไตร
มาส และจะมีการติดตามผลการด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ   
 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าสรุปสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตหลักสูตร แสดงดังตารางที่  1  
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ตารางท่ี 1 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 
2560 2561 2562 

เครื่องเขย่าสาร  √   
เตาไฟฟ้าเดี่ยว √   
เครื่องช่ังดิจิตอล  √  
เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ  √  
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง   √ 
Emergency Shower   √ 
ตู้ดูดควัน   √ 
ตู้อบลมร้อน   √ 
เครื่องวัดมัลติมิเตอร์   √ 
เครื่องช่ังดิจิตอล   √ 
เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า   √ 
เครื่องท าน้ าแข็ง   √ 
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย   √ 
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง   √ 
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ   √ 
ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ   √ 
เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย   √ 

 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตหลักสูตร แสดงดังตารางที่  2  

 
 
ตารางท่ี 2 รายการครุภัณฑ์ที่มีการท าแผนส ารวจความต้องการ 

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 
2563 2564 2565 

อินฟาเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี √   
เครื่องวัดขนาดอนุภาค  √  
เครื่องบอม คาลอรีมิเตอร์  √  
เครื่องลิควิคโครมาโทกราฟี   √ 

 

ในรอบปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเนื่องจากงบประมาณและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้น างบประมาณบางส่วนที่ได้
รับมาจัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใช้เป็นงบส าหรับการท าโครงงานวิจัยทางเคมี  คือ การสนับสนุนการท า
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โครงงานวิจัยทางเคมีของนักศึกษา จ านวน 7 กลุ่ม ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาทหรืออาจารย์ที่ได้รับทุน
วิจัยได้น างบประมาณบางส่วนมาจัดสรรในการท าวิจัยให้นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

โดยภาพรวม พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการจัดหาวัสดุหมวดสารเคมีและครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา และ
ได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาภายในหลักสูตร พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ลดลดเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 คือ 4.06 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในเรื่องของ
สถานที่มีค่าลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาได้เต็มที่ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในทุกรายวิชา เพ่ือ
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในวิชาบรรยายและปฏิบัติการ 
โดยการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น คณาจารย์สามารถเลือกรูปแบบของโปรแกรม  Google Hangouts 
Meet โปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft Teams ตามความเหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ในด้านต่างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วมท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
และก าหนดมาตรการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรายงานให้ สาขาวิชาทราบ 
เพ่ือเป็นการสอบทานข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้ผลคะแนนความ
พึงพอใจดังนี้  

 

หัวข้อ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวนและคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.02 4.10 4.15 4.06 
ความพร้อมทางกายภาพ 4.00 4.28 4.40 4.30 
การจัดพื้นที่ สถานท่ีในการพบปะ 4.15 4.25 4.05 4.00 

 

การประเมินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือสอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทาง

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีแนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วและเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 โดยควรเพ่ิมประเด็นเรื่องการบูร
ณาการเรียนการสอนต่อวิจัย และศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 
การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุง
โดยจากข้อเสนอแนะพบว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางเครื่องมีคู่มือการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น คู่มือ
การใช้งานเครื่อง มือชั้นสูงต่าง ๆ ดังนั้น หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์
ประจ าวิชาเป็นผู้ปรับปรุงคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการและคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
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นอกจากนี้จากการด าเนินการข้างต้นส่งผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ 
- นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ในการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักศึกษาได้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาแต่หลักสูตรไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีขั้นสูงให้

เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้น านักศึกษาไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
 
การวางแผนด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการเสนอของบประมาณในส่วนของงบลงทุน เพ่ือรองรับเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเสนอเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานข้างต้น ในส่วนของหลักสูตรได้
เป็นด าเนินการของบประมาณเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย
และบริการวิชาการ    

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออน
ไซด์และออนไลน์ ให้พร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีการศึกษา 2565 โดยให้อาจารย์ผู้สอน
ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยสามารถปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

6-6.1-CH-1 รายชื่อคณะกรรมการเตรยีมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจ 

6-6.1-CH-2 รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 

6-6.1-CH-3 รายการตรวจสอบสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้และสถานะของเครื่องมือ 

6-6.1-CH-4 แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
1. อัตราการส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหลักสูตรควร

วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วปรับเปลี่ยน

ระบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริม

นักศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการการส าเร็จ

การศึกษาตามแผนที่ก าหนดและอัตราการ

คงอยู่ให้เพิ่มขึ้น 

นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาลดลงในทุก

ปี  

หลักสูตรท าการจัดการประชุมวิ เคราะห์ถึง

สาเหตุที่แท้จริงแล้วปรับเปลี่ยนระบบและกลไก

การพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา เพื่อเพิ่มอัตรา

การการส าเร็จการศึกษาตามแผนที่ก าหนดและ

อัตราการคงอยู่ให้เพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการที่ ความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ หลักสูตรท าการวิเคราะห์ถึงความต้องการที่
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แท้จริงของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี ตาม 

มคอ 2 ที่ระบุไว้ และน ามาวางแผนจัดหา

และซ่อมบ ารุง เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

พอเพียงต่อการใช้งานของอาจารย์และ

นักศึกษา และประเมินผลการใช้งานเพื่อให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมจากการใช้ประโยชน์จาก

สิ่งสนับสนุนนั้น   

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมีมีมากกว่า 

ปริมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

แท้จริงของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี ตาม มคอ 

2 ที่ระบุไว้ และน ามาวางแผนจัดหาและซ่อม

บ ารุง เพื่อให้มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อ

การใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา และ

ประเมินผลการใช้งานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

จากการใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนนั้น   

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา  
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ ….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
  

 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน แบบสอบถาม  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)                                  

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี)                                  

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
                           -  

 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - ไม่มี 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

       - ไม่มี 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 - ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

 

 

 

สรุปผลการประเมิณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีข้อง สกอ. 
ชนิด 
ตัว
บ่งชี ้

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนนที่ได้ 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.  ผ่าน  

 ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ O  4.14 คะแนน 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี O  3.57 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที ่2 3.49 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา P  3 คะแนน 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา P  4 คะแนน 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา O  3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที ่3 3.0 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ P  4 คะแนน 
4.2 คุณภาพอาจารย์  I  5 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก I ร้อยละ 100 5 คะแนน 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ I ร้อยละ 40 5 คะแนน 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร I ร้อยละ 68 5 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ O  4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที ่4 4.33 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร P  3 คะแนน 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน P  3 คะแนน 
5.3 การประเมินผู้เรียน P  3 คะแนน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ O  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที ่5   3.50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ P  3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที ่6 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 47.71/13 = 3.67 คะแนน 
 

 
 
 


