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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (3.86 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี ) โดยมีจ้านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ้านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3,4,5)  และ มีจ้านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 6) 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.86 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี  
องค์ประกอบที่ 4 3.48 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 4.00 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.86 ดี  

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
1. เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจ้านวนหนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามาเรียนในระบบ 

ดังนั น หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีที่มีนักศึกษาสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ้านวนรับนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับที่ระบุไว้ มคอ.2  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างหลักสูตรในสถาบันหรือสถาบันอื่นๆ ให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ และน้าแนวทางใน
การด้าเนินงานมาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ นไป 
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บทน า 
 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชื่อย่อ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รหัสหลักสูตร 
 20255601 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1) มีความรอบรู้ในเนื อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่าแก่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

3) สามารถสร้างนวัตกรรมที่ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
บนพื นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อน้าไปใช้พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 
1) มีความรอบรู้ในเนื อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิต

วิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่าแก่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

3) สามารถสร้างนวัตกรรมที่ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
บนพื นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อน้าไปใช้พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒ ิ(ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รองศาสตราจารย์ ดร.น ้าฝน  คูเจรญิไพศาล วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2538  

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. (เคม)ี พ.ศ. 2540  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2548  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน ้า วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2537  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2549  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

3 *อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) พ.ศ. 2529  
(วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2537  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2540  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

4 อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ วท.บ. (ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอนัดับ 1) พ.ศ. 2549  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) พ.ศ. 2555  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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5 อาจารย์สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา วท.บ. (วัสดุศาสตร์) พ.ศ. 2541 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) พ.ศ. 2546  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Res. (Science and Engineering of Materaials) 
พ.ศ.2552 (University of Birmingham, United 
Kingdom) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จ านวนนสิิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 คน 30 คน 32 คน 30 คน 48 คน 175 คน 
หมายเหตุ จ้านวนนิสิตที่ปรากฏเป็นจ้านวนนิสิตที่เข้าเรียนครบตลอดปีการศึกษา 2558 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมนิ 

1. ตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั นๆก้าหนดขึ นทั งนี 
โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั งไว ้

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมนิ 

 การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจรงิด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 
 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่้าหนดโดย สกอ. 
1. จ้านวนอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ้าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ไดแ้ละประจ้าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั น 

ผ่าน 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด้ารงต้าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก้าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบนั เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส้าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน 
 

12. การด้าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี  TQF ข้อ 1-5 ต้องด้าเนินการ ทุกตัว ผ่าน 
 

ผลการประเมนิตัวบ่งชี้ที่ 1.1ก้าหนดไว้เป็น “ผ่าน”  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนนิงาน 

ตัวตั ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบที่2บัณฑิต     4.86 
ตัวบ่งชี ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

104 22 4.73 
 

4.73 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

44 36 116.67 5.00 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต    3.67 
ตัวบ่งชี ที่  3.1  การรับนิสิต       4.00 4.00 

ตัวบ่งชี ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00 

ตัวบ่งชี ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   3.48 
ตัวบ่งชี ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร  

    3.00 3.00 

ตัวบ่งชี ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ้าหลักสูตร        4.44 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

4.00 5.00 80.00 5.00 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการ 

2.00 5.00 40.00 3.30 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 4.20 5.00 84 5.00 

ตัวบ่งชี ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร      3.00  3.00 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   4.00 
ตัวบ่งชี ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      4.00 4.00 

ตัวบ่งชี ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    4.00 4.00 

ตัวบ่งชี ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน      3.00 3.00 

ตัวบ่งชี ที่  5.4 ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้   3.00 
ตัวบ่งชี ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 3.00  

คะแนนเฉลี่ยตวับ่งชี้องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) 50.17 
3.86 

         13.00 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน ผ่าน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 
4.86 

(2.1,2.2) 
4.86 ดีมาก 

3 3 
3.67 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.67 ดี 

4 3 
3.48 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.48 ดี 

5 4 
4.00 
(5.1) 

4.00 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4.00 ดี 

6 1 - 
3.000 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.86 ดี 

ผลการประเมิน 3.63 3.75 4.86   

 
ระดับ

คุณภาพ 
ดี 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด้าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.86 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี ) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตั วบ่งชี ที่ 1.1) หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และมีจ้านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ้านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี (องค์ประกอบที่ 3 4 และ 5) และ มีจ้านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 6) 

ในการนี  คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี  
 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 
 1. เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจ้านวนหนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามาเรียนในระบบ 
ดังนั น หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีที่มีนักศึกษาสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ้านวนรับนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับที่ระบุไว้ มคอ.2  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างหลักสูตรในสถาบันหรือสถาบันอื่นๆ ให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ และน้าแนวทางใน
การด้าเนินงานมาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพย่ิงๆ ขึ นไป 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
   
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เป็น
ผู้ที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีผลสะท้อนจากการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในระดับดีมากต่อเนื่องมาทุกป ี 

2. บัณฑิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                   
มีอัตราการได้งานท้าสูงภายหลังส้าเร็จการศึกษามี
งานท้าเร็ว เนื่องจากเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสถานศึกษาต่างๆ ที่คัดเลือกบัณฑิตเข้า
ท้างาน  

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตและ
การเตรียมความพร้อมนิสิตที่ดี ด้วยการก้าหนด
กรอบจ้านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
และก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อม
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ค้นพบ
ตนเองว่ามีความรักในสายวิชาชีพครูหรือไม่ 
เป็นการป้องกันการออกกลางคันของนิสิต และ
ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 นอกจากนี ยังน้าผลการรับนิสิตมาทบทวน
กระบวนการเพื่อไปน้าไปสู่การปรับปรุงให้การ
ด้าเนินงานดีขึ นในปีต่อไป 

1. เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจ้านวน
หนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามาเรียนในระบบ ดังนั น 
หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีที่มีนักศึกษาสละ
สิทธิ์ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ้านวนรับนักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับที่ระบุไว้ มคอ.2  
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
  
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีศักยภาพสูง

ทั งด้านคุณวุฒิและผลงานวิชาการ รวมถึงเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จนสามารถผลิตผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับทั งในระดับชาติและระดับสากล  

1. ก้าหนดแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร กรณีมีอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรไม่สามารถอยู่ในหลักสูตรได้จนครบวาระ 

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ้าหลักสูตรน้า
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วนั น
มาสู่การขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่ม
สูงขึ นต่อไป 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นิสิตสามารถน้าองค์ความรู้ทีทันสมัยจากการบูร
ณาการสาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ 
และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีระบบพี่เลี ยงและที่ปรึกษาดูแลอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรใหม่ และอาจารย์ผู้สอนที่ชัดเจน ทั ง
ในส่วนของการจัดท้า มคอ.3, 4 มคอ.5,6 และเมื่อ
สิ นปีการศึกษาอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดท้า มคอ.7 อย่างเข้มแข็ง 

  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
   
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
1. ห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนิสิตที่มีจ้านวนเพิ่มขึ น  

 

1. จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือพื นฐาน
ที่จ้าเป็นและเหมาะสมในการปรับปรุงความพร้อม
ทางกายภาพของสถานที่ให้สอดคล้องกับจ้านวน
นิสิตที่เพิ่มขึ น 

ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปประเดน็การสัมภาษณ ์

จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นสิิตปัจจุบัน และคณาจารย์ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน้าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี  

ศิษย์เก่า:  
1. การศึกษาในหลักสูตร กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เป็นการศึกษาที่เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วย

กระบวนการที่หลากหลาย และไม่ใช่การเรยีนเฉพาะเนื อหาวิชาการเท่านั น แต่คณาจารย์ได้อบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับตัวให้เข้ากับสังคมโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เมื่อส้าเร็จการศึกษาไป
ประกอบอาชีพครู ท้าใหส้ามารถน้าความรู้และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้เลย ได้ใช้ทกุอย่างที่ได้เรียนไป 

2. ข้อเสนอแนะส้าหรับหลักสูตร คือ อยากให้รุ่นน้องสามารถน้าสิ่งที่อยู่รอบตัวเชื่อมโยงเข้ามาสู่การ
เรียนวิทยาศาสตร์ เพราะเมื่อกล่าวถึงวิทยาศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยาก 
แต่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์คือสิ่งรอบตัวที่อยู่ในชีวิตประจ้าวัน ดังนั น จึงฝากถึงรุ่นน้องให้หากระบวนการ
หรือวิธีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ น 

 นิสิตปัจจุบัน:  
1. เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรแล้วมีความประทับใจมากกว่าที่คิดไว้ เพราะหลักสูตรมีการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ที่เน้นให้เกิดทักษะ ตั งแต่ก่อนเข้ามาเรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายชมรมนิสิตครู เป็นกิจกรรมที่ท้าให้เกิด
ความชอบและรักในอาชีพครูมากขึ น ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร มีกิจกรรมจ้านวนมากและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นิสิตได้ทั งความรู้และทักษะการใช้ชีวิต เมื่อถึงเวลาฝึ กสอนก็สามารถใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้เลย 

2. บางรายวิชาเมื่อพิจารณาจากลักษณะรายวิชาแล้วมีความน่าสนใจ ท้าให้อยากลงทะเบียนเรียน แต่
เมื่อได้เรียนแล้วยังไม่เกิดความรู้และทักษะเท่าที่ควร ซึ่งเป็นเพียงบางรายวิชาที่อยู่นอกคณะ 

3. อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเก่า เสื่อมสภาพ และห้องเรียน 

Lecture บางห้องมีอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน 
คณาจารย์:  
1. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีการท้างานแบบร่วมมือรวมพลังกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันทั งอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเดิมและอาจารย์ใหม่ ใช้ระบบพ่ีเลี ยง การสอนแนะเข้ามาช่วยให้การ
ด้าเนินงงานเป็นไปในลักษณะพ่ีสอนน้อง และมุ่งเป้าที่ความส้าเร็จของงานเป็นหลัก  

2. การจัดกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ เน้นการปฏิบัติจริง เช่น รายวิชาปัญหาพิเศษ จดักิจกรรม
ให้นิสิตได้ลงพื นที่จริง สร้างนวัตกรรมเพื่อน้าไปใช้ในบริบทของสถานศึกษาจริง 
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2. Common Data Set 
 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 
Common Data Set 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ้านวนบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา 44 คน   
2 จ้านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั งหมด 22 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 104 คะแนน  4.78 
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 50.00 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ้านวนบัณฑิตที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 42 คน   
6 จ้านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส้ารวจทั งหมด 42 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 116.67 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 
5.00 คะแนน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรทั งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก

เทียบคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน 5.00 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
50 จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทาง

วิชาการคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3.33 คะแนน 3.33 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 ระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ้านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 1 ชิ น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
54 จ้านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
 ชิ น   

55 จ้านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ น   

56 จ้านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ น   

57 จ้านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมลูแต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร
เหล่านี  ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ น   

58 จ้านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลแต่สถาบนัน้าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี  ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ น   

61 จ้านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ น   
59 จ้านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ชิ น   

60 จ้านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ชิ น   

62 จ้านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ น   

63 จ้านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  
(0.80) 

  ชิ น   

64 จ้านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

4 ชิ น   

65 จ้านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ชิ น   

66 จ้านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่   ชิ น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
67 จ้านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ น   

68 จ้านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ น   
69 จ้านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต้าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว (1.00) 
  ชิ น   

70 จ้านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด้าเนินการ (1.00) 

  ชิ น   

71 จ้านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน (1.00) 

  ชิ น   

72 จ้านวนต้าราที่ผ่านการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ น   
73 จ้านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ น   
74 จ้านวนต้าราที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต้าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น้ามาขอรบัการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ น   

75 จ้านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต้าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น้ามาขอรับการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ น   

76 ผลรวมค่าน ้าหนกัผลงานวิชาการ 3.2 น ้าหนัก 5.00 
 ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ
หนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ น   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ น   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ น   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ชิ น   

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00) 

  ชิ น   

82 ผลรวมค่าน ้าหนักงานสร้างสรรค์    น ้าหนัก   
83 ผลรวมค่าน ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 3.2  น ้าหนัก  5.00 
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ก าหนดการ 
โครงการการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ ห้อง 19-1301 คณะวิทยาศาสตร ์มศว 
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
   โดย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ ตัวแทน  
09.30 – 10.00 น. แนะน้าหลักสตูร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   โดย ประธานหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
10.00 – 10.15 น. คณะกรรมการประชุมชี แจงวิธกีารประเมิน 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.30 น. คณะกรรมการพิจารณาหลักฐาน    
11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ อาจารย์ใหม่ นิสิต และ บัณฑิต 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการพิจารณาหลักฐาน (ต่อ) 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. ชี แจงและสรุปผลการประเมนิ 
16.00 น.  ปิดโครงการ 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 
อาจารย์ ดร.รินรดี  ปาปะไน  ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล  กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.สุรศักดิ ์ ละลอกน ้า   ผู้ประสานงาน 
 
รายชื่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมการประเมินและใหข้้อมูล 
รศ.ดร. เสรีวัฒน์  สมินทร์ปญัญา  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.ดร.สุรศักดิ ์ ละลอกน ้า   ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
รศ.ดร.น ้าฝน  คูเจริญไพศาล  กรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ  กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา  กรรมการบริหารหลักสูตร   
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์   อาจารย์ใหม ่
 

รายชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

1 น.ส.สุกัญญา รตันพล นิสิตชั นปีที่ 2 
2 นายพีรวัชร ศรีเงิน นิสิตชั นปีที่ 2 
3 นายนราธิป ปราโมทย์ นิสิตชั นปีที่ 3 
4 น.ส.ปัทมาพร น่าดู นิสิตชั นปีที่ 3 
5 นายมารุตต์ แสงสุข นิสิตชั นปีที่ 4 
6 นายบดีศร บุญอินทร ์ นิสิตชั นปีที่ 5 
7 นายจักรพันธ์ พิญญะคุณ นิสิตชั นปีที่ 5 
8 นายธนดล  เจริญสุข นิสิตชั นปีที่ 5 
9 นางสาวชุติมา  อันชนะ ข้าราชการครูสังกัด สพม. 
10 นายวีรพล  ลาภเกิด อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม 

 

 
 


