
 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2554 (มิถุนายน  2554–พฤษภาคม  2555) 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตอนที่  2  
รายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาเคมี 

 
 

1. ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
 1.1 ประวัติความเปนมา 
  ตามประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518 ซึ่งประกาศใช เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  
2519   ใหวิทยาลัยครูทุกแหง  ขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี  ทําใหมีการจัดหนวยงานในคณะวิชาเปน
ภาควิชา  และไดมีการต้ังภาควิชาเคม ีในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอมาในป พ.ศ. 2540 สถาบันฯ  เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการ จากภาควิชา เปนโปรแกรมวิชา   ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไดเปลี่ยนการบริหารภาควิชา  เปนโปรแกรมวิชาในป  พ.ศ. 2541  และไดเปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชา 
เปนสาขาวิชาในป พ.ศ. 2550 
 
 1.2 ท่ีต้ัง 
  อาคาร 9 ช้ัน 3 และอาคาร 6 ช้ัน 1 เลขที่  680  หมู  11  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท  0-4297-0029 , 0-4297-0030 โทรสาร 0-4297-0029  เว็บไซต  
http://chemistry.sci.snru.ac.th 
 
2. ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ปณิธาน  จุดเนนในการผลิตบัณฑิต  วัตถุประสงคของการ
ผลิตบัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
 2.1 ปรัชญา 
  มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถในวิชาชีพสาขาเคม ี ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 2.2 วิสัยทัศน 
  สามารถนําความรูทางเคมีไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ินใหเช่ือมโยงสูสากล 
 
 2.3 พันธกิจ 
       มุงผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ    โดยมีลักษณะ
ที่พึงประสงค  ดังน้ี 
  1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สังคม 
และองคกร 
  2. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดีตลอดจนมีความใฝรู และสามารถ
พัฒนาความรูใหม โดยวิธีทางวิทยาศาสตร 
  3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด  คิดวิเคราะห  สังเคราะหอยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรค
นวัตกรรม  ตลอดจนเสนอแนวทางแกปญหาโดยใชวิธีการและความรูวิทยาศาสตร 
  4. มีความอยากรูอยากเห็น มีเหตุผล  ยอมรับหลักฐานตามตรรกะในหลักวิชา 
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  5. มีความพรอมในการทํางานอยูเสมอและมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม 
  6. มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดดี 
  7. มีความสามารถในการนําความรูทางสถิติไปใชวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
  8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
 
 2.4 ปณิธาน 
  สาขาวิชาเคมีมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  ที่ทําใหเกิดปญญา  จิตสํานึก  
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ และมีการพัฒนาความรูในสาขาเคมีอยางตอเน่ืองและมีศักยภาพ 
 
 2.5 จุดเนนในการผลิตบัณฑิต 
  2.5.1 นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎี หลักการทางเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได 
  2.5.2 นักศึกษาตองมีทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ทางเคมีได 
  2.5.3 นักศึกษาตองมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีตอสังคม และ
ประเทศชาติ 
  2.5.4 นักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรไดดี 
 
 2.6 วัตถุประสงคของการผลิตบัณฑิต 
  เพื่อผลิตบุคลากรในระดับวิชาชีพ  ใหมีคุณลักษณะดังน้ี 
   1.  มีความรูทางเคมีสามารถประกอบอาชีพอสิระตลอดจนปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับเคมีทั้งภาครัฐและเอกชนได 
   2.  สามารถนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
   3.  สามารถนําความรูทางเคมีไปปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
   4.  เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   5.  เปนผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร รวมทั้งเจตคติตอวิชาชีพและสังคม และเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล 
   6.  มีความรูในเน้ือหาเพื่อใชในงานวิจัยและเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง 
 
 2.7 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
    สาขาวิชาเคมี  ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต  ดังน้ี 
  1. ดานคุณลักษณะ 
   1) มีเจตคติที่ดี ซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตนอยางแทจริง 
   2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใฝรูตลอดเวลา 

 3) มีสุขนิสัยที่สงเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตใจทั้งในสวนตนเองและสวนรวม 
 4) มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
 5) มีความรับผิดชอบตอหนาที่และตรงตอเวลา 
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  2. ดานความรู 

   1) มีความรูความเขาใจในทฤษฎีเครื่องมือวิทยาศาสตรทางเคมีและนําไปประกอบอาชีพไดเปนอยางดี 

   2) มีความรูดานวิชาชีพเคม ี

   3) มีความรูภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

   4) มีความรูดานคอมพิวเตอร  สามารถประยุกตใชกับงานดานเคมีได 

  3. ดานทักษะ 

   1) มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีเครื่องมือวิทยาศาสตรดานเคมีและหลักการที่ไดศึกษา

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) มีทักษะในดานภาษาโดยสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

   3) มีทักษะในการใชและศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

   4) มีทักษะในการวิเคราะหปญหา และสามารถแกปญหาดวยวิจารณญาณที่ถูกตอง 

   5) มีทักษะในการพิจารณาสมรรถภาพทางดานอารมณ พฤติกรรมและจริยธรรม 
 

3. ช่ือผูบริหาร  
 3.1  คณบดี/ ผูอํานวยการ 
  ดร.สําเร็จ  คันธี 
  3.2  รองคณบดี / รองผูอํานวยการ 
  3.2.1 ดร.กิตติชัย  โสพันนา     รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  3.2.2 ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ    รองคณบดีฝายแผนงานและงบประมาณ 
  3.2.3 นายณปพน  บาทชารี     รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา 
  3.2.4 นายสมบัติ  บุญกอง     หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
 3.3  หัวหนาสาขาวิชา / หัวหนางาน 
  ผูชวยศาสตราจารยนิยม  ชลิตะนาวิน   ประธานสาขาวิชาเคม ี
 

4. ช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 4.1 ผูชวยศาสตราจารยนิยม  ชลิตะนาวิน   ประธานกรรมการ 
 4.2 ผูชวยศาสตราจารยอนุรัตน  สายทอง   กรรมการ 
 4.3 นายปญญา  มหาชัย       กรรมการ 
 4.4 นายบํารุง  รินทา        กรรมการ 
 4.5 ดร.อุปถัมภ  โพธิกนิษฐ      กรรมการ 
 4.6 ผศ.พรกมล  สาฆอง       กรรมการ 
 4.7. ผศ.สุดกมล  ลาโสภา       กรรมการ 
 4.8. ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ     กรรมการ 
 4.9. นางสาวอรุณฉาย  อุนาศร ี     กรรมการ 
 4.10. นางสาวทิติยา  ศรีภักดี      กรรมการและเลขานุการ 
 4.11. นายอรรคเดช  ราชสินธุ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเคม ี

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ท่ีปรึกษาสาขาวิชาเคม ี

กรรมการและเลขานุการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ประธานสาขาวิชาเคม ี

คณบด ี

5. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สภาพทางกายภาพ (ไดแก หองเรียน  หองปฏิบัติการ  เปนตน) 

ลําดับท่ี รายการหอง 
จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

1 หองปฏิบัติการพื้นฐาน 2 ประจําอาคาร 6  
2 หองวิจัยชีวโมเลกุล 1 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
3 หองวิจัยสมุนไพร 1 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
4 หองวิจัยครามและชีวเคม ี 1 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
5 หองปฏิบัติการเฉพาะสาขา 2 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
6 หองพักอาจารย 4 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 3 หอง 
7 หองเก็บอุปกรณและสารเคม ี 2 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 1 หอง 
8 หองเก็บเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 7 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 6 หอง 
9. หองธุรการ 1 ประจําอาคาร 6 
10 หองสมุด 1 ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
11 หองทํากิจกรรมนักศึกษา 1 ประจําอาคาร 6 

 

7. หลักสูตรที่เปดสอน 
 7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคม ี
(วท.บ.(เคม)ี) 
 7.2 ระดับปริญญาตรี 5 ป จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(ค.บ.(เคม)ี) 
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8. จํานวนอาจารยและนักศึกษา 
 8.1 จํานวนอาจารยและเจาหนาท่ีสาขาวิชาเคม ี

บุคลากร ตําแหนง จํานวน (คน) หมายเหตุ 
ขาราชการ อาจารย 8 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย 3 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร 1 - 

รวม 12 อาจารย 11 คน เจาหนาที่ 1 คน 
 
 8.2 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคม ี เขาศึกษาปการศึกษา จํานวน (คน) 
ช้ันปที่ 1 2554 27 
ช้ันปที่ 2 2553 53 
ช้ันปที่ 3 2552 40 
ช้ันปที่ 4 2551 11 

รวม 131 

 
9. งบประมาณ (ปงบประมาณ  2554) 
  งบประมาณแผนดิน   270,425 บาท 
  งบบํารุงการศึกษา   205,942 บาท 
    รวม    476,367 บาท 
 
 
 
 


