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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.50 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และ มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูใน

ระดับดี (องคประกอบท่ี 4 และ 5) และ มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 3 และ 6)   

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  

องคประกอบท่ี 2 4.619 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 3 3.000 ปานกลาง  

องคประกอบท่ี 4 3.478 ด ี  

องคประกอบท่ี 5 3.500 ด ี  

องคประกอบท่ี 6 3.000 ปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.51 ด ี  

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

1. ทบทวนการกําหนดจํานวนการรับนิสิตใหสอดคลองกับการดําเนินการหลักสูตร เรื่อง แผนการรับ

นักศึกษา ท่ีระบุไว มคอ.2  

2. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหรือจัดพ้ืนท่ีหองเรียน/หองปฏิบัติการ/หองพักของนักศึกษา ใหมีขนาด

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยและนิสิต ดานการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตไทย

อันพึงประสงค 

4. สรางเครือขายความรวมมือทางดานการศึกษาหรือระหวางหลักสูตรหรือสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลีย่น

เรียนรู และนําแนวทางในการดําเนินงานมาสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีข้ึน 
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บทนํา 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปชื่อยอ กศ.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร 

 20255601 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1) มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจิต

วิทยาศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอความเปนครูวิทยาศาสตรสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรกับความรูทางวิชาชีพครูเพ่ือสรางองคความรูท่ีมี

ประโยชนและมีคุณคาแกการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

3) สามารถสรางนวัตกรรมท่ีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 

บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) สามารถสรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรของประเทศไทย 

5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

1) มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจิต

วิทยาศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอความเปนครูวิทยาศาสตรสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรกับความรูทางวิชาชีพครูเพ่ือสรางองคความรูท่ีมี

ประโยชนและมีคุณคาแกการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

3) สามารถสรางนวัตกรรมท่ีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 

บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) สามารถสรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรของประเทศไทย 

5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
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รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปจจุบัน หมายเหตุ 

1) ผศ.ดร.น้ําฝน  คูเจริญไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ําฝน  คูเจริญไพศาล  

2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ํา 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ํา ไดรับประกาศตําแหนงทางวิชาการ                  

ป พ.ศ.2557 

3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศบุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศบุญหนัก  

4) ผศ.ทนงอัครธีรานนท 4) อ.สุภิญญา  วงษศรีรักษา แทนตําแหนง ผศ.ทนงอัครธีรานนท 

เกษียณอายุราชการป พ.ศ.2556 

5) ผศ.สุภาภรณศิริโสภณา 5) อ.ดร.อัครินทร  บุญสมบัติ แทนตําแหนง ผศ.สุภาภรณศิริโสภณา 

เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2556 และ 

ลาออกจากการเปนอาจารยผูมีความ 

สามารถพิเศษ พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร(ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 ผศ.ดร.น้ําฝน  คูเจริญไพศาล* ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2538 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (เคมีอินทรีย) พ.ศ. 2540 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2548 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ํา* ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2537 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ) พ.ศ. 2549 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

3 อ.ดร.สมปรารถนา  วงศบุญหนัก* อาจารย ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) พ.ศ. 2529  

(วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)พ.ศ. 2537 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2540 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

4 อ.สุภิญญา  วงษศรีรักษา อาจารย วท.บ. (วัสดุศาสตร) พ.ศ. 2541 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) พ.ศ. 2546 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.Res. (Science and Engineering of 

Materaials) พ.ศ.2552 (University of 

Birmingham, United Kingdom) 

5 อ.ดร.อัครินทร  บุญสมบัติ อาจารย วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2549  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี) พ.ศ. 2555 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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จํานวนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  ปการศึกษา 2557 

(ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558) 

สาขาวิชา ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 รวม 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 29 คน 32 คน 30 คน 48 คน 45 คน 184คน 

หมายเหตุ จํานวนนิสิตท่ีปรากฏเปนจํานวนนิสิตท่ีเขาเรียนครบตลอดปการศึกษา 2557 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆกําหนดข้ึนท้ังนี้

โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม

เกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สัมภาษณและจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• บุคลากรและเจาหนาท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษยเกา 

• ผูใชบัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

10 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรง

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให

หลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศใชในปท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน 

 

12. การดําเนินงานใหเปนไป

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการ ทุกตัว ผาน 

 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน (คะแนนเปน ศูนย) 
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เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี2บัณฑิต     4.619 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

95.83 21 4.56 

 

4.563 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

43 47 91.49 4.674 

องคประกอบท่ี 3  นิสิต    3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การสงเสรมิและพัฒนานิสิต     3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3.00 3.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   3.478 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร  

    3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร        4.433  

ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

4.00 5.00 80.00 5.00 

ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

2.00 5.00 40.00 3.30 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 4.20 5.00 84 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      3.00  3.00 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน   3.50 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน 

    3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน      3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    100.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู      3.00 3.00  

คะแนนเฉล่ียตัวบงช้ีองคประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงช้ี) 45.563 
3.51 

         13.00 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 
4.565 

(2.1,2.2) 
4.619 ดีมาก 

3 3 
3.000 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.000 ปานกลาง 

4 3 
3.478 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.478 ดี 

5 4 
3.000 
(5.1) 

3.667 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.500 ดี 

6 1 - 
3.000 
(6.1) 

- 3.000 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.51 ดี 

ผลการประเมิน 3.21 3.50 4.62   
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.50 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูใน

ระดับดี (องคประกอบท่ี 4 และ 5) และ มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 3 และ 6) 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวมและขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองคประกอบ ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวม 

1. ทบทวนการกําหนดจํานวนการรับนิสิตใหสอดคลองกับการดําเนินการหลักสูตร เรื่อง แผนการรับ

นักศึกษา ท่ีระบุไว มคอ.2  

2. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหรือจัดพ้ืนท่ีหองเรียน/หองปฏิบัติการ/หองพักของนักศึกษา ใหมีขนาด

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยและนิสิต ดานการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตไทย

อันพึงประสงค 

4. สรางเครือขายความรวมมือทางดานการศึกษาหรือระหวางหลักสูตรหรือสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลีย่น

เรียนรู และนําแนวทางในการดําเนินงานมาสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีข้ึน 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

- 

ขอเสนอแนะ 

   

  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตอยูใน

ระดับดีมาก ทําใหสะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิต 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) สอดคลองกับ

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2. บัณฑิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป)                   

มีคุณภาพจนเปนท่ียอมรับจากตลาดแรงงานใน

การคัดเลือกเขาทํางาน 

- 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

- 

ขอเสนอแนะ 

    

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

15 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของ

นิสิตในหลักสูตรมีแนวโนมท่ีดีตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกําหนดไว 

2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางเพียงพอและ

หล าก หล าย  ซ่ึ ง ส อ ดค ล อ ง กั บก า ร พัฒ น า

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรและ

ชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

1. ควรกําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยคํานึงถึง

ความตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองกับ

ระดับของหลักสูตร 

2. กํ าหนดแผนพัฒนา กิจกรรมนัก ศึกษาและ

สนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม

เพ่ิมข้ึน 

3. ควรนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษามาทบทวนการดําเนินงานตามระบบ

และ กลไกทุกปการศึกษาเพ่ือเปนการพัฒนา

ระบบและกลไกใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

- 

ขอเสนอแนะ 

  

 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีลาไป 

ศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

1. กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร

อาจารยประจําหลักสูตร กรณีมีอาจารยขาด

แคลน 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารย

ประจําหลักสูตรยังไมชัดเจน 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการอยางชัดเจนและตอเนื่องไมครบทุก

ทาน 

1. ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 

2. ควรมีการสงเสริมการผลิตผลงานเชิงวิชาการและ

เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติของ

อาจารยประจําหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป) มีกระบวนการบูร

ณาการความรูและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรกับ

ความรูทางวิชาชีพครูซ่ึงมีประโยชนและมีคุณคาแก

ผูเรียนสอดคลองกับคุณลักษณะคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. มีระบบพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาดูแลอาจารยผูสอนท่ี

ชัดเจน 

1. ควรสงเสริมกระบวนการบูรณาการความรูจาก

งานบริการทางวิชาการและงานวิจัยเขามามีสวน

รวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนิสิต 

 

 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ประมวลการสอน (มคอ. 3) ของบางรายวิชาใน

หลักสูตรไมสอดคลองกับรายละเอียดเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2   

2. การเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะการ

เรียนรูดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

1. ควรมีการตรวจสอบและการกํากับมาตรฐานการ

ทําประมวลการสอน (มคอ.3) ใหสอดคลองกับ

รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

ด า น ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร พู ด  ฟ ง  อ า น  เ ขี ย น 

ภาษา อั งกฤษ ให กั บนั ก ศึ กษา  ร วม ท้ั งกา ร

สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ 

    

 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยได

พบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยน สนทนาหรือทํางาน

รวมกันยังไมพอเพียงกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

1. จัดสรรงบประมาณ อุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนและเหมาะสมในการปรับปรุงความพรอม

ทางกายภาพของสถานท่ีใหสอดคลองกับจํานวน

นิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 

 

1. สรุปประเด็นการสัมภาษณ 

 

ผูใชบัณฑิต: ครูโรงเรียนเทพศิรินทรสอนวิทยาศาสตร (สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน) 

ศิษยเกา: 1) ครูอัตราจาง โรงเรียนเทพศิรินทรสอนวิทยาศาสตร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน) 

2) ครูอัตราจาง โรงเรียนอนุบาลนครนายกสอนวิทยาศาสตร (ระดับชั้นประถมศึกษา) 

รายละเอียดการใหสัมภาษณ 
1) บัณฑิต/ศิษยเกาของหลักสูตรมีการเรียนรูและปรับตัวไดคอนขางดี บัณฑิต มศว มีความแตกตาง

กับสถาบันอ่ืนๆ โดยบัณฑิต มศว ไดเปรียบในเรื่องทักษะการสื่อสาร สามารถถายทอดความรู/

สื่อสารไดดี เตรียมความพรอมในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนสอดคลองกับผูเรียน 

2) ผูใชบัณฑิต เสนอแนะใหมีการเพ่ิมเติมทักษะความสามารถในดานภาษา 

3) ศิษยเกาเสนอแนะใหปรับสื่อประกอบการสอนของรายวิชาใหทันสมัย เชน วิชาดาราศาสตร และ

ปรับปรุงความพรอมของโสตทัศนูปกรณของหองเรียน รวมถึงปรับขนาดหองปฏิบัติการของ

วิชาเอก (มีขนาดเล็กไป) 

4) ศิษยเกาเสนอแนะใหเพ่ิมเติมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเพ่ิม

รายวิชา/ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษา (วิชาภาค ก ของการสอบบรรจุครู) 

5) ศิษยเกาไดรับแจงขาวประชาสัมพันธตางๆ และไดรับการประสานงานจากอาจารยในหลักสูตร 

 

อาจารยใหม:  อาจารย ดร.อัครินทร บุญสมบัติ (ปฏิบัติงาน 10 เดือน) 

1) มีระบบพ่ีเลี้ยงดูแลในสวนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา และ ประธานหลักสูตรใหความ

ชวยเหลือในการทํางานเก่ียวกับหลักสูตร และ มีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ตํารา หนังสือกับอาจารย

ในดานวิทยาศาสตรศึกษา 

2) อาจารยเขามาทํางานในภาคเรียนท่ี 1 ไดสังเกตการณสอน 1 วิชา และไดสังเกต และฝกนิเทศนิสิตฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยไดทําการสอน 2 รายวิชาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

3) อาจารยไดรับทุนวิจัยของคณะ 

4) อาจารยมีความคิดท่ีจะปรับเพ่ิมรายวิชาเลือกในสวนของวิชาท่ีถนัดสอนเม่ือมีการปรับโครงสราง  

5) หลักสูตรควรเพ่ิมเติมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิต 
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6) สภาพบรรยากาศในหองเรียนยังไม เ อ้ือตอการเรียนรู   รวมท้ังหองทํากิจกรรมของนิสิตในหลักสูตร 

มีขนาดเล็กเกินไปและไมเพียงพอ 

7) ภาควิชามีการสรางขวัญกําลังใจ กรณีอาจารยไดรับรางวัลหรือเกรียติคุณตางๆ 

 

นิสิตปจจุบัน: จํานวน 9 คน ประกอบดวยนิสิตชั้นปท่ี 1 – 5  

1) เหตุผลท่ีเลือกเรียน  อยากเปนครูและมอบโอกาสใหนักเรียน  ชอบวิชาวิทยาศาสตร  

2) รับขอมูลขาวสารการรับสมัครจากเวปไซตของ มศว และชื่อเสียงของ มศว ท่ีวาเรียนครูท่ีไหนไม

ภูมิใจเทากับเรียนครู มศว และการแนะนําจากรุนท่ีโรงเรียนท่ีเรียน มศว รวมถึงการเขารวม

กิจกรรมคายเพาะครู เพาะคน ของชมรมนิสิตครู มศว 

3) นิสิตมีอัตราการคงอยู 100% ดวยนิสิตทุกคนอยากเปนครูวิทยาศาสตร ทําใหอยากเรียนตอและ 

จัดกิจกรรมท่ีชวยพัฒนานิสิต และสังคม/ความผูกพันระหวางนิสิต 

4) อาจารยท่ีปรึกษาแนะนําการลงทะเบียน การจัดกิจกรรม การใชหองปฏิบัติการโดยนัดพูดคุยกอน

เปดเรียน และอาจารยบางทานนัดประชุมทุกเดือน 

5) นิสิตเสนอแนะใหปรับขนาดหองปฏิบัติการของวิชาเอก และเพ่ิมขนาดหองพักของนิสิตใน

หลักสูตรเพ่ือนิสิตไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํากิจกรรม 

6) นิสิตมีการติดตอสื่อสารกับอาจารยในชองทางตางๆ เชน facebook 
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2. Common Data Set 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2557 
Common Data Set 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 47 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 21 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑิต 95.83 คะแนน  4.56 

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 44.68 รอยละ   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 43 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 47 คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 91.49 รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปเทียบคะแนนเต็ม 5 

4.57 คะแนน 4.57 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เทียบคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน 5.00 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3.33 คะแนน 3.33 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไม

อยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร

เหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ

วารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

 ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

 ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

อยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล

นอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  

(0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

4 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

1 ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสงัคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ (1.00) 

  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 4.2 น้ําหนัก 5.00 

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาต ิ(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 4.2  น้ําหนัก  5.00 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปการศึกษา 2557 

 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

09.00 - 09.30 น.  กลาวตอนรับคณะกรรมการโดยหัวหนาภาควิชา 

                              แนะนําคณาจารย เจาหนาท่ี และ คณะกรรมการประเมิน 

09.30 - 10.00 น.  นําเสนอผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร 

10.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมิน และตรวจเอกสาร 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.  คณะกรรมการสัมภาษณ  

                              ศิษยเกา นางสาวทิชากร วัดสงา (ร.ร.อนุบาลองครักษ จ.นครนายก) 

                              ศิษยเกา นายอธิป  หัตถกี  (ร.ร.วัดเทพศิรินทร) 

                              ผูใชบัณฑิต นางสาวพรทิพย  ทับทิมทอง อาจารย ร.ร.วัดเทพศิรินทร 

                              อาจารยใหม (อ.ดร.อัครินทร  บุญสมบัติ)                               

                              นิสิตชั้นปท่ี 5 (นิสิตฝกสอน) นายนิรันดร ปุมทอง และ นายวรรณชัย  นรสาร 

                              นิสิตชั้นปท่ี 4 นางสาวปยะนุช เกิดสมบัติ และ นายบดีศร บุญอิน 

                              นิสิตชั้นปท่ี 3 นางสาวรัชนีกร  เศษโถ และ นายมารุตต  แสงสุข 

                              นิสิตชั้นปท่ี 2 นายนราธิป ปราโมทย นายภานุกร คงไสยยะ นางสาวปทมาพร นาดู 

14.30 - 16.00 น.  คณะกรรมการประเมิน และ ตรวจเอกสาร สรุปผลการประเมิน 

16.00 - 16.30 น.  รับฟง สรุป อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการประเมิน  

และ หลักสูตร 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 

             พักรับประทานอาหารวางระหวางการประเมิน 

 

 

 

 

 


