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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (3.86 คะแนน) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 
3,4,5)  และ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องคป์ระกอบที่ 6) 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

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. ทบทวนการก าหนดจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับการด าเนินการหลักสูตร เรื่อง แผนการ
รับนักศึกษา ที่ระบุไว้ มคอ.2  

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และนิสิต ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนานิสิตให้
เป็นบัณฑิตไทยอันพึงประสงค ์

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างหลักสูตรหรือสถาบันอื่นๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และน าแนวทางในการด าเนินงานมาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น 
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ค าน า 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรที่ผลิต บัณพิตร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนีค้ณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาชีพครู และ คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ปีที่ 1 – 4 ท าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปีที่ 5 ท าการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.  

หลักสูตรเปิดใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 ต่อมาในปีการศึกษา 2550 มีการปรับปรุงหลักสูตรใน
หมวดวิชาชีพครู จากนั้นในปีการศึกษา 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับปรุงรายวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษา 2556 มี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพครู  9 มาตรฐาน ปัจจุบันบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรได้
ประกอบอาชีพครูในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตยอมรับถึงความสามารถของบัณฑิตที่
ผลิตออกไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรให้มีคุณภาพในปีการศึกษา 2557 เป็นการ
ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครั้งแรก ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.51) ดังนั้นในการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในครั้งน้ีจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 
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หมวดที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ชื่อย่อ กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (General Science)  

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 20255601 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์ สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ มี
ประโยชน์และมีคุณค่าแก่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

3) สามารถสร้างนวัตกรรมที่ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

4) สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
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.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2538  

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

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ 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  บุญสมบัต ิ วท.บ. (ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2549  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
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 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑข์้อ 11) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีล าดับ
ความเห็นชอบตามระเบียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

1. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พจิารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 
11/2555 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 

2. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 

3. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 มี
ผลบังคับใช้กับนิสิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

4. สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 
5. คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิตเมือวันที่ 18 ธันวาคม 2557 

 
    การด าเนินการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 คือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

รายวิชาชีพครูจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ดังนั้นหลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงท าการ
เรียนการสอนเป็นปีที่ 3 ในปกีารศึกษา 2558 ซึ่งยังไม่ถึงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป คือ พ.ศ.2560 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล* 
3. อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก* 
4. อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 
5. อาจารย์สุภิญญา  วงษ์ศรีรักษา 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

B.Ed.GSc_58_1.1_1: 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_1.1_2: 
ส ม อ . 08 เ รื่ อ ง ก า ร
เปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  4 คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  1 คน   
3. ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
4. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ

สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 

B.Ed.GSc_58_1.1_3: 
ประวัติและคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีล าดับความเห็นชอบตาม
ระเบียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

1. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2555 

2. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 

B.Ed.GSc_58_1.1_4: 
มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_1.1_5: 
หนังสือรับรองหลักสูตร
ของ สกอ. 
B.Ed.GSc_58_1.1_6: 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
21 มกราคม 2556 

3. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 มีผลบังคับใช้กับ
นิสิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

4. สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 
5. คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิตเมือวันที่

18 ธันวาคม 2557 
    การด าเนินการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556 คือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายวิชาชีพครูจาก
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ดังนั้นหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงท าการเรียนการสอนเป็นปีที่ 3 ในปี
การศึกษา 2558 ซึ่งยังไม่ถึงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป คือ พ.ศ.2560 

หนังสือรับรองสถาบันการ
ผลิตของคุรุสภา 
 
 
 

12.การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(5 ปี) มีการด าเนินการครบทุกตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5  
    1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมจ านวน 7 ครั้ง ในปีการศกึษา 2558 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
    2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
    3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) ปกีารศึกษา 2558 ตามแผนการเรียน 
(ตารางสอน) มรีายวิชาที่เปิดสอน 3 หมวด คือ  
       หมวดที่ 1 วิชาศึกษาทั่วไป 12 วิชา จัดการเรียนการ
สอนโดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
      หมวดที่ 2 วิชาชีพครู 16 วิชา รวมทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือก และ  
      หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะสาขา 33 วิชา ท าให้หลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในปีการศกึษา 
2558 จ านวน 61 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

B.Ed.GSc_58_1.1_4: 
มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_1.1_7: 
แฟ้มรายงานการประชุม
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_8: 
หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.
3 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_9: 
หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.
5 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาครบทุกรายวิชา  
    4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 
60 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 ครบ
ทุกรายวิชา  
    5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี)  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2558 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_10: 
มคอ.7 หลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_11: 
แ ผ น ก า ร เ รี ย น ปี
การศึกษา 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)  

“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.GSc_58_1.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_1.1_2 สมอ.08 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_1.1_3 รายละเอียดแสดงประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_1.1_4 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_1.1_5 หนังสือรับรองหลักสูตรของ สกอ. 
B.Ed.GSc_58_1.1_6 หนังสือรับรองสถาบันการผลิตของคุรุสภา 
B.Ed.GSc_58_1.1_7 แฟ้มรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_8 หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_9 หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_10 มคอ.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_58_1.1_11 แผนการเรียนปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 2 
บัณฑติและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี ้

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ส าเร็จการศึกษารวม 
44 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 22  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (104 /22) 
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เฉลี่ย 4.73 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 44 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
คน 22 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.73 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.87 

  (2) ด้านความรู ้ คะแนน 4.68 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.62 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.86 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช ้ คะแนน 4.60 
 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน 4.75 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 50.50 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตร)ี 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557  โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านระบบ
การลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน 44 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.45  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวน 42 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้
อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนนิงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 100 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 44 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า   คน 42 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบอาชพีอิสระ) 
คน 42 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชพีอิสระ คน 0 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 6 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 95.45 

 
การวิเคราะหผ์ลที่ได ้

จากการพิจารณาผลการตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้งานท าครบทุกคนและเป็นครูที่อยู่ใน
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โรงเรียนของทางภาครัฐบาลและเอกชนในต าแหน่งครูผู้ช่วยและครูที่เป็นอัตราจ้าง และนายจ้างมีความพึง
พอใจต่อบัณฑิตที่ผลิตออกมาในเรื่องของความอดทน เสียสละ และ ช่วยเหลืองานของหน่วยงาน 
 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.GSc_58_2.1_1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตบัณฑิต 
B.Ed.GSc_58_2.2_1 ตาราง excel ข้อมูลดิบการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
ผลการด าเนนิงาน   
 - การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2556) 
(กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มีระบบและกลไกในการรับนิสิตใหม่ โดยก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (B.Ed.GSc_58_3.1_1: มคอ.2 เรื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร) ดังนี้ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ 2) ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตาม
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยมีแผนจ านวนการรับนิสิตปีละ 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2560 เป็นระยะเวลา 
5 ปี (B.Ed.GSc_58_3.1_1: มคอ.2 เรื่องแผนการรับนิสิตในระยะเวลา 5 ปี) ซึ่งการรับนิสิตตามโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการโควต้านักเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 2) โครงการโควต้าพหุปัญญาเลิศของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3) โครงการสอบตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 4) โครงการ
สอบแอดมิชชั่นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (อปท.) 
  ข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกนั้นมีข้อก าหนดที่ส าคัญดังนี ้ 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องมีคะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการ
สอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ใช้คะแนน PAT5 (วัดแววความเป็นครู) และ สอบโครงการอื่นๆ ใช้ข้อสอบของ
ส านักทดสอบทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ผู้เข้าศึกษาต้องมีคะแนนวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ใช้
การคัดเลือกกลุ่มสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ใช้วิชา PAT2 (วิทยาศาสตร์) พิจารณา
ร่วมกับ PAT5 และ โครงการสอบตรงของ มศว ใช้ข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรออก
ให้กับส านักทดสอบทางการศึกษา ยกเว้นการสอบโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ไม่ต้องสอบ
แต่ใชห้ลักฐานที่เคยผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

3. เมื่อผู้เข้าศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนแล้วผู้เข้าศึกษาต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยโครงการสอบของ มศว ใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ตาม
ส านักทดสอบทางการศึกษา เมื่อระบบการคัดเลือกสอบตรงสิ้นสุดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
ท าการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อท าการยืนยัน
จ านวนผู้เข้าศึกษา ถ้าหากจ านวนผู้เข้าศึกษาโครงการสอบตรง มศว ไม่เป็นไปตามแผนการรับ จะเพิ่ม
จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. เพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับในอัตราจ านวนรับตามแผน ±20% ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการคัดเลือกนิสิตจะมีจ านวนอยู่ในช่วง 24 
– 36 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการประชุมพิจารณา เรื่อง การรับนิสิตใหม่ ส าหรับปี
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การศึกษาต่อไป แล้วสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการรับนิสิตใหม่ในปีถัดไป แสดงระบบและ
กลไกการรับนิสิตใหม่ ดังภาพที่ 3.1  

 

 
ภาพที่ 3.1 ระบบและกลไกในการรับนิสิตใหม่ 
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  ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิต
ใหม่ ตามแผนจ านวนการรับนิสิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 คือ 30 คน โดยแบ่งการรับออกเป็น 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการสอบตรงของ มศว โครงการพหุปัญญาเลิศ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์ และ โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. เช่นเดียวกับการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2555 
(นิสิตรหัส 55 จ านวน 30 คน) วิธีการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2556 เหมือนกับปีการศึกษา 2555 มี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (B.Ed.GSc_58_3.1_2: ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโครงการแอดมิชชั่นกลางประจ าปีการศึกษา 2555; B.Ed.GSc_58_3.1_3: ระเบียบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโครงการแอดมิชชั่นกลางประจ าปีการศึกษา 2556; 
B.Ed.GSc_58_3.1_4: ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง 
มศว ประจ าปีการศึกษา 2555; B.Ed.GSc_58_3.1_5: ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง มศว ประจ าปีการศึกษา 2556; B.Ed.GSc_58_3.1_6: ระเบียบ
การคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555; B.Ed.GSc_58_3.1_6: ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2556)  

1. โครงการสอบตรงของ มศว และ โครงการพหุปัญญาเลิศ ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนวิชาต่างๆ 
ตามที่ส านักทดสอบทางการศึกษา มศว ก าหนด ได้แก่ วิชาวัดความถนัดทางการเรียน หรือ SWUSET (ต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) วิชาวัดแววความเป็นครู (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) และ วิชา
เฉพาะวิทยาศาสตร์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนแล้วจะมีการสัมภาษณ์และประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา 

2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนวิชาต่างๆ 
ตามที่ส านักทดสอบทางการศึกษา มศว ก าหนด ได้แก่ วิชาวัดความถนัดทางการเรียน หรือ SWUSET 
(ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) วิชาวัดแววความเป็นครู (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
และ สัมภาษณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา 

3. โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ผู้เข้าศึกษาต้องเลือกสอบในกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
กลุ่มที่ 1 คือ ใช้คะแนน GAT และ PAT5 เท่านั้น รวมกับ O-NET และ GPA จากนั้นประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ แล้วท าการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2555 – 2556 สามารถสรุปยอดนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตาม
โครงการต่างๆ ได้ดังตารางที่ 3.1 
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ตาราง 3.1 จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2555 – 2556 
โครงการรับเขา้ศึกษา จ านวนนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
1. โครงการสอบตรง มศว และพหุปัญญาเลิศ 21 24 
2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร ์ 2 3 
3. โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. 8 5 

รวม 31 32 
หมายเหตุ แผนการรับนิสิตที่ปรากฏใน มคอ.2 คือ ปีการศึกษา ละ 30 คน 
 
  จากผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2556 พบว่า จ านวนนิสิตใหม่ที่รับเข้าศึกษาอยู่ในขอบเขต
ของแผนการรับ (30 คน) คือ ±20% (24 – 36 คน) ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 ยังคงใช้แผนการรับนิสิต
ใหม่ จ านวน 30 คน เท่าเดิม และรับนิสิตใหม่ตามโครงการต่างๆ เช่นเดิม วิธีการสอบเหมือนเดิม ยกเว้น
การสอบโครงการแอดมิชชั่นของ ทปอ. เปลี่ยนจากการใช้กลุ่ม 1 เป็นกลุ่ม 2 ของครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ คือ ใช้คะแนน GAT, PAT5  และ PAT2 รวมกับ O-NET และ GPA แล้วจึงท าการสัมภาษณ์
ผู้ผ่านข้อเขียน และประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และปรับตัวเรียนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงาน
การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากเดิมที่ด าเนินการตามระบบและกลไก
การรับนิสิตใหม่ และด าเนินการรับนิสิตใหม่เหมือนปีการศึกษา 2556 รับนิสิตใหม่ตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1) โครงการโควต้านักเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 2) โครงการโควต้าพหุปัญญาเลิศ และ 3) โครงการ
สอบตรง และ โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. (B.Ed.GSc_58_3.1_9: ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโครงการแอดมิชชั่นกลางประจ าปีการศึกษา 2557; B.Ed.GSc_58_3.1_10: 
ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง มศว ประจ าปีการศึกษา 
2557; B.Ed.GSc_58_3.1_11: ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โควต้า
โรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557) โดยปกติถ้าโครงการสอบตรงจ านวนการ
รับไม่เป็นไปตามแผนจะมีการเพิ่มยอดการรับไปที่โครงการแอดมิชชั่นของ ทปอ. เพื่อควบคุมจ านวนรับให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน มคอ.2 (B.Ed.GSc_58_3.1_8: รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 
4.1 เรื่อง จ านวนรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557) พบว่า หลักสูตรสามารถรักษาเกณฑ์ข้อก าหนด
ทางคุรุสภาที่ก าหนดให้หลักสูตรรับนิสิต จ านวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
เป็นไปตามแผนจ านวนรับที่ปรากฏใน มคอ.2 (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเมื่อสิ้นสุดการรับนิสิตโครงการต่างๆ พบว่า ได้นิสิตเข้าเรียนรวม 33 คน แสดงผล
การสอบคัดเลือกดังตาราง 3.2  
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ตาราง 3.2 จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2555 – 2557 
โครงการรับเขา้ศึกษา จ านวนนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

1. โครงการสอบตรง มศว และพหุปัญญาเลิศ 21 24 25 
2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร ์ 2 3 2 
3. โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. 8 5 2 

รวม 31 32 29 
หมายเหตุ แผนการรับนิสิตที่ปรากฏใน มคอ.2 คือ ปีการศึกษา ละ 30 คน (รายงานตามจ านวนนิสิตของ
กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
 

จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2557 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตเป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มีนิสิตมา
รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 33 คน แต่มาเรียนเมื่อเปิดปีการศึกษา จ านวน 29 คน โดย 4 คน ที่ไม่มาเรียนได้
ท าการสละสิทธิ์ไปเรียนที่สถาบันอื่น (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) นอกจากนี้เมื่อติดตามผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พบว่า นิสิตทุกโครงการมีผลการเรียนอ่อน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นทางวิชาการ
จึงได้ก าหนด เกณฑ์ส าหรับการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ ต้องมีคะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็น
ครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการใช้คะแนน GAT ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 และไม่รับนิสิตสอบตรงโควต้าคณะวิทยาศาสตร์เนื่องจาก
ต้องการควบคุมจ านวนนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา (B.Ed.GSc_57_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับ
นิสิตใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ คะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการ
สอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 
ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร่วมกับการสอบ 7 
วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 
และ PAT5 จ านวนรับตามแผน 30 คน โดยแบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการ
สอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. จ านวน 10 คน (B.Ed.GSc_58_3.1_17: ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาโครงการแอดมิชชั่นกลางประจ าปีการศึกษา 2558; B.Ed.GSc_58_3.1_18: 
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ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง มศว ประจ าปีการศึกษา 
2558) นอกจากนี้ทาง สกอ. ขอความอนุเคราะห์ให้รับนิสิตโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2 
คน โดยนิสิตที่ผ่านโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาและบรรจุเข้ ารับราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษา 
(B.Ed.GSc_58_3.1_19: ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโครงการ 3 จังหวัด
ชายแดนใต ้2558) พบว่า จ านวนนิสิตใหม่จากโครงการสอบตรง มศว มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ จ านวน 13 คน มาท าการสัมภาษณ์ 8 คน จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงท าการแจ้งจ านวนการรับ
นิสิตเข้ามาสัมภาษณ์จากโครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. จาก 10 คน เป็น 22 คน มาท าการสัมภาษณ์ 
18 คน ทั้งนี้สอบตรงมีนิสิตรายงานตัว 4 คน พิจารณาจ านวนนิสิตเบื้องต้น รวม 22 คน ท าให้จ านวนนิสิต
ไม่เป็นไปตามแผน จึงท าการประกาศรับนิสิตใหม่สอบตรงในรอบที่ 3 โดยประกาศลดเกณฑ์ในรายวิชาที่
ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มาท าการสัมภาษณ์ 14 คน จึงประกาศรับ
เป็นตัวจริงทั้งหมด ท าให้มีนิสิตรวม 33 คน จากการสอบตรงของ มศว และ สอบระบบแอดมิชชั่น 
นอกจากนี้ผลการพิจารณาทุนโครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีนิสิตผ่านการพิจารณา จ านวน 2 คน ท าให้
มีนิสิตรวมในปีการศึกษา 2558 เป็น 35 คน แสดงผลการสอบคัดเลือกดังตาราง 3.3 
(B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

  
ตาราง 3.3 จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2555 – 2558 

โครงการรับเขา้ศึกษา จ านวนนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 
1. โครงการสอบตรง มศว รอบแรก และพหุปัญญาเลิศ 21 24 25 4 
2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร*์ 2 3 2 - 
3. โครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. 8 5 2 15 
4. โครงการสอบตรง มศว รอบสาม - - - 14 
5. โครงการทุน 3 จังหวัดชายแดนใต*้* - - - 2 

รวม 31 32 29 35 
หมายเหตุ แผนการรับนิสิตที่ปรากฏใน มคอ.2 คือ ปีการศึกษา ละ 30 คน (รายงานตามจ านวนนิสิตของ
กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
* หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2558 
** หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 
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จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตเป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มีนิสิต
มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 35 คน (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) นอกจากนี้เมื่อติดตามผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พบว่า นิสิตทุกโครงการมีผลการเรียนในระดับดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้มข้นทาง
วิชาการจึงได้ก าหนด เกณฑ์ส าหรับการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 คือ ต้องมีคะแนนสอบวิชาวัดแวว
ความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการสอบแอดมิชชั่นของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการใช้
คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 ทั้งนี้พิจารณารับจ านวนตามแผน 
คือ 30 คน แบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการแอดมิชชั่น จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจ านวน 2 คน จากโครงการทุนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี คือ 
ประกาศระเบียบการรับนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา แสดง
ดังภาพ 3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมของหลักสูตร (เป็น
คณะกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์/คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ไดม้ีข้อก าหนดในท าแผนกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมตามบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ 
รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ จากนั้นประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับ
กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานั้น มีทั้งด้านวิชาการ และ ด้านพัฒนานิสิต ซึ่งนิสิต
ใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเข้าร่วมโครงการ GSC Open House เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตใหม่ เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และ การปรับตัวในการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาตลอดจน
จบหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_3.1_13: โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ปีการศึกษา 2558) และ โครงการปรับพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้นิสิตเตรียมความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ 
(B.Ed.GSc_58_3.1_12: โครงการปรับพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558) จากนั้นนิสิตเข้า
ร่วมโครงการปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับในการจบ
หลักสูตรที่เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (B.Ed.GSc_58_3.1_14: โครงการปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) นอกจากนี้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นครู ที่จัดโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข (B.Ed.GSc_58_3.1_15: โครงการส่งเสริมความเป็นคร)ู เมื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการแล้วจะมีแบบ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการ
ประเมินเพื่อเป็นมุมมองส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้น และน าเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ครั้งถัดไป 

 

 
ภาพที่ 3.2 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานิสิต 
โดยมีผลการด าเนินการและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดเป็นแนวทาง
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ปฏิบัติที่ดีในการผลักดันนิสิตให้ได้รับรางวัลระดับชาติ และ ส าเร็จการศึกษาไปท างานและเป็นที่พึงพอใจ
ของนายจ้าง ดังนี ้ 

1. โครงการเปิดบ้านสีชมพู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตรุน่พี่ในสาขาวิชาได้จัดขึ้นเพื่อแนะน าหลักสูตร
ให้กับนิสิตใหม่และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้รุ่นน้องที่เป็นนิสิตใหม่นั้นสามารถปรับตัวเข้าหากัน
ได้ คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาร่วมกับนิสิตและให้ค าแนะน าใหเ้ปลี่ยนช่ือโครงการเป็น โครงการ GSC 
Open House#1 เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 และให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรเป็นผู้แนะน าการเรียนการสอนในหลักสูตรเบื้องต้นด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต โดย
ให้นิสิตรุ่นพี่เป็นคนด าเนินการเรื่องกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการเหมือนเดิม  

2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่ให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิชา
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นกับนิสิตใน
หลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชา BI101 CH100 และ 
PY100 ยกเว้นวิชา MA115 มีนิสิตไม่ผ่านจ านวน 10 คน ท าให้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้อีกครั้ง 
และต้องตั้งเป็นข้อสังเกตในการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาวิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
พิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการเห็นความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากต้องเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปีการศึกษา 2557 จึงเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษอีก 1 วิชาในการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2556 

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ การท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์
นิสิต มศว คือ ทักษะการสื่อสาร เน้น 3 ด้าน คือ การถ่ายทอด การใช้ภาษา และ การใช้ไอซีที ซึ่งกิจกรรม
จะด าเนินการโดยกองกิจการนิสิต มศว ที่ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มาท ากิจกรรมร่วมกันโดยกิจกรรมพยายามให้
นิสิตเกิดอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ คือ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยม
จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และ พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ทั้งนี้
กองกิจการนิสิตจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สะท้อนการเกิดอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ มากขึ้นโดย
ให้แต่ละคณะระดมความคิดเห็นร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2557 ภายใต้การ
ประสานงานของกองกิจการนิสิต มศว 

4. โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เนื่องจาก
ในปีการศึกษา 2556 คุรุสภาได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน 
และให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตร กศ.บ. ทุกหลักสูตรต้องเรียนวิชาชีพครูทุกเทอมหรือมีกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูให้กับนิสิต ทั้งนี้ตามแผนการเรียนในหมวดวิชาชีพครู นิสิตทุกชั้นปีจะเรียนวิชาชีพครูทุกปี แต่มี
เพียงนิสิตชั้นปีที่ 1 จะเรียนรายวิชา ED111 ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 ท าให้ภาคเรียนที่ 1 ของปี 1 
จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมให้ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะร่วมผลิตได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะพลศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
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ให้กับนิสิต พบว่าผลตอบรับของการจัดกิจกรรมดีมาก คณะกรรมการจึงเล็งเห็นให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปี
การศึกษา 2557 และ ให้คงฐานกิจกรรม 6 ฐาน เหมือนเดิม โดยความรับผิดชอบแต่ละคณะร่วมผลิต 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นและ
ส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตเข้าร่วมเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2557” ตามแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ “โครงการ GSC Open House#1” และ “โครงการปรับ
พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์”  ตามแผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัต
ลักษณ์นิสิต มศว” และ ตามแผนกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ “โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับ
นิสิตหลักสูตร กศ.บ.ชั้นปีที่ 1” ที่ส่งเสริมบัณฑิตอันพึงประสงค์ 5 ด้าน และ ส่งเสริมความเป็นครู ซึ่งทุก
โครงการนิสิตใหม่ของหลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมทุกคนและเมื่อพิจารณาผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นิสิตใหม่มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก เพราะกิจกรรมด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีรุ่ นพี่และอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม รวมถึงเข้าใจการเรียนหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องเรียน 5 ปี โดย 4 ปี เรียนใน
มหาวิทยาลัยและปีสุดท้ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา การจบการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบ 8 กิจกรรม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนนั้นมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ 
ภาคสนาม ระบบการเรียนการสอนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึงเรื่อง
ทุนการศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนโดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนตามโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น นิสิตได้พบเพื่อนใหม่ต่าง
สาขาวิชา และ ต่างคณะ ท าให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมระดับมหาวิทยาลัย เพราะกิจกรรมที่ทุก
โครงการจัดให้เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผล
การด าเนินการในกลุ่ม และร่วมการน าเสนอผลการด าเนินการได้ (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงาน
การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
  จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2557 ทุกโครงการจะมีการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พบว่า ทุกโครงการนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นที่ประชุมมีมติคงรูปแบบของกิจกรรม แต่เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ จึงควรพัฒนาโครงการและกิจกรรม ดังนี้ในปีการศึกษา 
2558 (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

1. โครงการ GSC Open House#1 ควรจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนกิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านวิชาการและการพัฒนา
กิจกรรมนิสิต และให้คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมออกแบบกิจกรรมกับรุ่นพี่เพื่อฝึกทักษะการถ่ายทอดให้กับ
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และยังคงให้นิสิตรุ่นพี่เป็นคนด าเนินการเรื่องกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ
เหมือนเดิม ทั้งนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษา และ รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็น
แผนการด าเนินการที่ชัดเจน 
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2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่ให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชายกเว้นวิชา MA115 มี
นิสิตถอนจ านวน 8 คน เนื่องจากได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้อีกครั้ง และท าให้ข้อสรุปในปีการศึกษา 2558 มีการใช้คะแนน PAT1 ในการ
คัดเลือกในโครงการสอบตรงของ มศว  

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นปีการศึกษา 2558 
ยังคงรูปแบบภาพรวมของโครงการและเปลี่ยนแปลงกจิกรรมบางกิจกรรมที่ไม่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์นิสิต 
9 ประการ 

4. โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับผล
การตอบรับในการจัดกิจกรรมดีมาก คณะกรรมการจึงเล็งเห็นให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปีการศึกษา 2558 
และ ให้คงฐานกิจกรรม 6 ฐาน เหมือนเดิม โดยความรับผิดชอบแต่ละคณะร่วมผลิต 

จากความส าเร็จของระบบการคัดเลือกของนิสิตใหม่ที่มีการคงความเข้มข้นในความเป็นครูของ
นิสิตใหม่จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีคะแนนวัดแววความเป็นครูไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นจึง
เป็นการคัดกรองผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและความตั้งใจในความเป็นครูสูง ประกอบกับการปลูกฝังความเป็น
ครูด้วยโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตและความใส่ใจของหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงส่งผลท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตนั่นค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาจากสถิติ
จ านวนนิสิตและจ านวนการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 – 2557 พิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลที่เก็บโดยหลักสูตร พบว่า อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรนี้ค่อนข้าง
สูงคือร้อยละ 100±20%  

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ตามแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทุกโครงการจัดให้เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินการในกลุ่ม และร่วมการน าเสนอผลการด าเนินการได้ 
(B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2558 ทุกโครงการจะมีการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พบว่า ทุกโครงการนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นที่ประชุมมีมติคงรูปแบบของกิจกรรม แต่เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ จึงควรพัฒนาโครงการและกิจกรรม ดังนี้ในปีการศึกษา 
2558 (B.Ed.GSc_58_3.1_8: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

1. โครงการเตรียมความพร้อมให้คงรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และ พัฒนาหรือ
เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
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2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่ให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชายกเว้นวิชา MA115 มี
นิสิตถอนจ านวน 2 คน เนื่องจากได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้อีกครั้ง และท าให้ข้อสรุปในปีการศึกษา 2559 มีการใช้คะแนน PAT1 ในการ
คัดเลือกในโครงการสอบตรงของ มศว  

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นปีการศึกษา 2559 
ยังคงรูปแบบภาพรวมของโครงการและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์นิสิต 
9 ประการ 

4. โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับผล
การตอบรับในการจัดกิจกรรมดีมาก คณะกรรมการจึงเล็งเห็นให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปีการศึกษา 2559 
และ ให้คงฐานกิจกรรม 6 ฐาน เหมือนเดิม โดยความรับผิดชอบแต่ละคณะร่วมผลิต 

จากความส าเร็จของระบบการคัดเลือกของนิสิตใหม่ที่มีการคงความเข้มข้นในความเป็นครูของ
นิสิตใหม่จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีคะแนนวัดแววความเป็นครูไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นจึง
เป็นการคัดกรองผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและความตั้งใจในความเป็นครูสูง ประกอบกับการปลูกฝังความเป็น
ครูด้วยโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตและความใส่ใจของหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงส่งผลท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตนั่นค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาจากสถิติ
จ านวนนิสิตและจ านวนการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 – 2558 พิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลที่เก็บโดยหลักสูตร พบว่า อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรนี้ค่อนข้าง
สูงคือร้อยละ 100±20% และ มีนิสิตในหลักสูตรสามารถได้รับรางวัลทางด้านวิชาการในระดับชาติ และ มี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 สถิติจ านวนนิสิตและจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา แสดงดังตาราง 3.4 และ 3.5 
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ตาราง 3.4 ข้อมูลนิสิตเรื่องอัตราการคงอยู่ พ.ศ.2552 - 2558 
ปีการศึกษาที่

รับเขา้  
 

จ านวน
รับเขา้ 
(คน) 

จ านวนนสิิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)  
ร้อยละ 

การคงอยู ่2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

2552 47 47 47 47 47 47 0 0 100 
2553 45 - 45 45 45 45 45 0 100 
2554 48 - - 48 48 48 48 48 100 
2555 30 - - - 30 30 30 30 100 
2556 32 - - - - 32 32 32 100 
2557 29 - - - - - 29 30 มีนิสิตย้ายเข้าหลักสูตร 1 คน 

2558 35 - - - - - - 35 - 
  อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 

                           จ านวนนสิิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 
* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
ตาราง 3.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 2553 – 2558 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเขา้ 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/รอ้ยละ) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ปี 2549 29 29  
(100%) 

     

ปี 2550 35  34 
(97.14%) 

    

ปี 2551 35   36  
(102.9%) 

   

ปี 2552 47    47 
(100%) 

  

ปี 2553 45     44 * 
(97.8%) 

 

ปี 2554 48 
 

     47** 
(97.9%) 

*มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2556 – 2558 และ ปัจจุบันพ้นสภาพนิสิต 
**มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2558 เทอม 2 และ ปัจจุบันรักษาสภาพนิสิต 

* 100 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_3.1_1 มคอ.2 หน้า 10; มคอ.2 เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร และ เรื่อง

แผนการรับนิสติในระยะเวลา 5 ปี 
B.Ed.GSc_58_3.1_2 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการแอด

มิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2555  
B.Ed.GSc_58_3.1_3 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการแอด

มิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2556  
B.Ed.GSc_58_3.1_4 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
B.Ed.GSc_58_3.1_5 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Ed.GSc_58_3.1_6 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการโควต้า

โรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2555 
B.Ed.GSc_58_3.1_7 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการโควต้า

โรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Ed.GSc_58_3.1_8 แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_3.1_9 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการโควต้า

โรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.GSc_58_3.1_10 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.GSc_58_3.1_11 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการแอด

มิชชัน่ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.GSc_58_3.1_12 โครงการปรับพ้ืนฐานของคณะ ปี 2557 
B.Ed.GSc_58_3.1_13 โครงการ GSC Open House 
B.Ed.GSc_58_3.1_14 โครงการปฐมนเิทศและค่ายอตัลักษณ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
B.Ed.GSc_58_3.1_15 โครงการส่งเสรมิความเป็นคร ู
B.Ed.GSc_58_3.1_16 สถิติจ านวนนิสิตและจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากกองบริการ

การศึกษา มศว 
B.Ed.GSc_58_3.1_17 ระเบียบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการสอบตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หน้า 29 
 

B.Ed.GSc_58_3.1_18 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการแอด
มิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2558 

B.Ed.GSc_58_3.1_19 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโครงการ 3 จังหวัด
ชายแดนใต ้2558 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
ผลการด าเนนิงาน   
 -  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิต แสดงดังภาพ 3.3 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมของหลักสูตร ได้มีข้อก าหนดในท าแผน
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมตามบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (3R) และ ทักษะการคิด (4C) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การ
เขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบ
ใหม่  สรุปประเด็นคือการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลก
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรืออยู่ร่วมกับสังคมได้ ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีเป็นผู้ก ากับและควบคุม 
รวมถึงให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร เรื่อง การลงทะเบียนเรียน การใช้ชวิต ทน
การศึกษา และ การท ากิจกรรมตลอดหลักสูตรเพื่อให้จบเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จากนั้นประชาสัมพันธ์และให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่เป็นข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย คณะ 
และ ภาควิชา รวมถึงหลักสูตร ส าหรับโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม เมื่อจัดกิจกรรมหรือ
โครงการแล้วจะมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อเป็นมุมมองส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กิจกรรมให้ดีขึ้น และน าเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ครั้งถัดไป 

ก่อนเปิดเรียนในทุกปีการศึกษา กองบริการการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
ค าแนะน าในการให้ค าปรึกษากับนิสิตด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรมีการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี โดยด าเนินการภายใต้งานวิชาการและงาน
กิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ที่ เชื่อมโยงกับกองบริการการศึกษา และ กองกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรอยู่ในการดูแลของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งภาควิชาการมีการบริหารงาน
แบ่งเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับงานฝ่าย
วิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจารย์
จะได้สอนนิสิตที่อยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการต่างๆ ให้กับ
นิสิตได้ ในกรณีที่ไม่มีชั่วโมงการเรียนการสอนที่ตรงกับนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
พบนิสิตพร้อมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ค าแนะน าด้านต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพื่อให้จบการศึกษา
ตามกรอบของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิตนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ เพราะมีภาระง านที่
ก าหนดไว้ขั้นต่ า 2 ภาระงานต่อสัปดาห์ (B.Ed.GSc_58_3.2_2: ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว) 
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ภาพที่ 3.3 ระบบและกลไกในการพัฒนานิสิต 
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ด้านแนะแนวการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษานั้น นิสิตจะเข้าร่วมโครงการกับทางคณะวิทยาศาสตร์ 
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โครงการที่นิสิตในหลักสูตรเป็นคนด าเนินการ คือ เปิดบ้านสี
ชมพู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับพฤติกรรมให้สามารถใช้
ชีวิตกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับที่ปรึกษานั้นมีหลายช่องทางได้แก่  

1. โทรศัพท์ เพราะนิสิตทราบเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่จัดโครงการเปิดบ้านสีชมพ ู 
2. อีเมล เพราะจะมีการมอบหมายงานและติดต่อสื่อสารรวมถึงการส่งงานทางอีเมล 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่มีการติดป้ายนัดหมายนิสิต เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หรือ การท า

กิจกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงงานทุนการศึกษา 
4. ระบบ Supreme2004 ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อนิสิตภายใต้การศึกษา หรือ รายวิชา

ที่ท าการสอนได้โดยตรง 
จากระบบและกลไกส่งเสริมและพัฒนานิสิตท าให้ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2556 พบว่า 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตปกติ ยกเว้นในรายวิชา MA115 ที่มีนิสิตมีผลการเรียนไม่ผ่าน 
จ านวน 2 คน ซึ่งนิสิตได้แจ้งทางอาจารย์ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อด าเนินการให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาตามกรอบของเวลา 2) มีนิสิตได้รับ
ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปีการศึกษา 2556 คือ นายรักษวิชช์  ปรัสพันธ์  ดังนั้นการด าเนินการระบบให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตจึงใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 เช่นเดียวกับ ปี
การศึกษา 2556 และผลักดันให้นิสิตได้รับรางวัลและทุนการศึกษาอย่างน้อย 1 รางวัล และ 1 
ทุนการศึกษา นอกจากนี้ให้เพิ่มช่องทางการติดต่อกับนิสิตโดยใช้ Facebook เพิ่มเติมเพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและทันสมัย (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 นายรักษวิชช์ ปรัสพันธ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณและทุนการศึกษา "รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014" จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆ
พุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 
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ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการด าเนินการตามระบบและกลไกตามปี
การศึกษา 2556 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจารย์ในหลักสูตรจะได้สอนนิสิตที่อยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการต่างๆ ให้กับนิสิตได้ พบว่านิสิตสามารถพบอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ในเวลาเรียนและสามารถสอบถามเรื่องต่างๆ ได้ทั้งกิจกรรมที่ใช้จบตามหลักสูตร และ วิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ถ้านิสิตมีปัญหาเรื่องการเรียนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนจะแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง เช่น ในกรณีของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 เรียนรายวิชา MA115 
นิสิตท าคะแนนได้ไม่ดี ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงแจ้งให้นิสิตไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าการถอน
รายวิชาดังกล่าว ท าให้นิสิตถอนรายวิชา MA115 จ านวน 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาประสานงาน
กรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้และจบภายใต้กรอบของเวลา และนิสิตที่
ไม่ได้ถอนรายวิชา MA115 สามารถผ่านได้ทุกคน นอกจากนี้ในรายวิชา SC252 อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้ที่
ปรึกษาทราบว่ามีนิสิตมีผลการเรียน E จ านวน 2 คน และให้แจ้งให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนด าเนินการ
เพื่อให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในปีการศึกษาต่อไป โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นิสิตรับทราบ เพื่อ
ท าการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาก าหนด (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) ในกรณีที่ไม่มีชั่วโมงการเรียนการสอนที่ตรงกับนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบ
นิสิตพร้อมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ค าแนะน าด้านต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพ่ือให้จบการศึกษาตาม
กรอบของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิตนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ เพราะมีภาระงานที่ก าหนดไว้
ขั้นต่ า 2 ภาระงานต่อสัปดาห์ (B.Ed.GSc_58_3.2_2: ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว) 

นิสิตเข้าร่วมโครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ โครงการปฐมนิเทศคณะ
วิทยาศาสตร์  (B.Ed.GSc_58_3.2_3: โครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ และ
โครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร)์ และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีแนะน าเรื่องการลงทะเบียนเรียน และ
กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการจบหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_3.2_4: รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละชั้นปี) 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีภาระหน้าที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (B.Ed.GSc_58_3.2_5: คู่มือที่ปรึกษา) 
และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีจะมีระบบติดต่อกับนิสิตในความดูแลตามความเหมาะสม เช่น การนัดประชุม
ชั้นปี การติดต่อด้วยสื่อออนไลน์ (เฟสบุ้ค, ไลน์กลุ่ม เป็นต้น) เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆให้นิสิต
ทราบอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา เช่น การแจ้งนัดหมาย การแจ้งประกาศเรื่อ งทุนการศึกษา การแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งพบว่านิสิตสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (B.Ed.GSc_58_3.2_6: กลุ่มเฟสบุ๊คของนิสิตทุกชั้นปี) กรณีที่นิสิตมีปัญหาใน
การเรียนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาชั้นปีจะน าเข้าหารือกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) ผลจากการบริหารจัดการระบบที่ปรึกษาพบว่า มีนิสิตเรียนได้และท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิต
คงที่ ดังตาราง 3.4 
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นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้จัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการท างานวิจัย
ในรายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_58_3.2_7: 
รายชื่อที่ปรึกษาและกลุ่มเด็ก ปี 3 และ 4) โดยก าหนดให้นิสิต 3 คน (1 กลุ่ม) ต่อที่ปรึกษา 1 คน ส าหรับ
รายวิชาโครงงานและสัมมนา และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3 คน ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต และบทบาทในการให้คะแนนนิสิตที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า การที่มีนิสิต 3 คนต่อกลุ่ม มักจะมีนิสิตที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างานกับเพื่อน คณะกรรมการจึงได้พิจาณาแนวทางส าหรับการจัดระบบที่ปรึกษาในปีการศึกษา 
2558 ให้เป็นนิสิต 1-2 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ช่วยกันท างานมากขึ้น หลักสูตร
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดหลักสูตร  

จากผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 พบว่าหลักสูตรสามารถผลักดันนิสิตทางด้านวิชาการ
และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเฉพาะโครงการน าเสนอผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิสิต
สามารถน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนในงาน Science Fair ของคณะวิทยาศาสตร์ และ มีนิสิตได้รับทุน
เยาวชนคุณภาพแห่งปีการศึกษา 2557 คือ นายธนวุฒิ  มากเจริญ นิสิตได้รับทุนการศึกษาได้รับทุนภูมิพล 
(นายเดชา จันทร์น้ าใส) ซึ่งรับทุนในวันเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังภาพที่ 3.5 และ 
ภาพที่ 3.6 นอกจากนี้นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ ยังได้รับทุน D-Science ของทางคณะวิทยาศาสตร์
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยปกติ ยกเว้นใน
รายวิชา MA115 มีนิสิตท าการถอนรายวิชา และ มีนิสิตไม่ผ่าน SC252 จ านวน 2 คน ซึ่งนิสิตได้แจ้งทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อด าเนินการให้นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาตามกรอบของเวลา และมีการใช้ Facebook ในการมอบหมาย
งานในการเรียนการสอน ดังนั้นการด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตจึงใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

 
ภาพที่ 3.5 งานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2557 ณ หอดนตรีและการแสดง
อโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และสนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม 
กมลาศน์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
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ภาพที่ 3.6 นายธนวุฒิ  มากเจริญ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณและทุนการศึกษา "รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015" จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆ
พุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 
 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการด าเนินการตามระบบและกลไกตามปี
การศึกษา 2557 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจารย์ในหลักสูตรจะได้สอนนิสิตที่อยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการต่างๆ ให้กับนิสิตได้ พบว่านิสิตสามารถพบอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ในเวลาเรียนและสามารถสอบถามเรื่องต่างๆ ได้ทั้งกิจกรรมที่ใช้จบตามหลักสูตร และ วิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ถ้านิสิตมีปัญหาเรื่องการเรียนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนจะแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง เพราะการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รายชื่อ
อาจารยืผู้สอนจะได้พบนิสิตภายใต้การก ากับดูแล ดังตาราง 3.6 ดังนั้นกรณีนิสิตมีปัญหา เช่น นิสิตชั้นปีที่ 
1 รหัส 58 นั้นในรายวิชา MA115 นิสิตท าคะแนนได้ไม่ดีจ านวน 2 คน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงแจ้งให้นิสิต
ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าการถอนรายวิชาดังกล่าว ท าให้นิสิตถอนรายวิชา MA115 จ านวน 2 
คน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้และจบ
ภายใต้กรอบของเวลา และนิสิตที่ไม่ได้ถอนรายวิชา MA115 สามารถผ่านได้ทุกคน ท าให้พิจารณาได้ว่า 
การเรียนในรายวิชา MA115 ของหลักสูตรมีการจัดการได้ดีพิจารณาจากการถอนรายวิชาและผลการเรียน 
นอกจากนี้ในรายวิชา SC252 ที่มีนิสิตมีผลการเรียน E จ านวน 2 คน ในปีการศึกษา 2557 สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้และผ่านในรายวิชาดังกล่าวแล้วทั้ง 2 คน ในปีการศึกษา 2558 
(B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ในกรณีที่ไม่มีชั่วโมงการเรียน
การสอนที่ตรงกับนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนิสิตพร้อมกันอย่างน้อย  2 ครั้ง 
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เพื่อให้ค าแนะน าด้านต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามกรอบของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิต
นั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ เพราะมีภาระงานที่ก าหนดไว้ขั้นต่ า 2 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
(B.Ed.GSc_58_3.2_2: ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว) 

มีให้นิสิตเข้าร่วมโครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ โครงการปฐมนิเทศ
คณะวิทยาศาสตร์  (B.Ed.GSc_58_3.2_3: โครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ 
และโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์) และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีแนะน าเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
และกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการจบหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_3.2_4: รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละชั้น
ปี) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีภาระหน้าที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (B.Ed.GSc_58_3.2_5: คู่มือที่
ปรึกษา) และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีจะมีระบบติดต่อกับนิสิตในความดูแลตามความเหมาะสม เช่น การนัด
ประชุมชั้นปี การติดต่อด้วยสื่อออนไลน์ (เฟสบุ้ค, ไลน์กลุ่ม เป็นต้น) เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
ให้นิสิตทราบอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา เช่น การแจ้งนัดหมาย การแจ้งประกาศเรื่องทุนการศึกษา การ
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน เป็นต้น ซึ่ งพบว่านิสิตสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (B.Ed.GSc_58_3.2_6: กลุ่มเฟสบุ๊คของนิสิตทุกชั้นปี) กรณีที่นิสิตมีปัญหาใน
การเรียนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาชั้นปีจะน าเข้าหารือกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) ผลจากการบริหารจัดการระบบที่ปรึกษาพบว่า มีนิสิตเรียนได้และท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิต
คงที่ ดังตาราง 3.4 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้จัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการท างานวิจัย
ในรายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_58_3.2_7: 
รายชื่อที่ปรึกษาและกลุ่มเด็ก ปี 3 และ 4) โดยก าหนดให้นิสิต 1 – 2 คน (1 กลุ่ม) ต่อที่ปรึกษา 1 คน 
ส าหรับรายวิชาโครงงานและสัมมนา และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในการ
ให้ค าปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต และบทบาทในการให้คะแนนนิสิตที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า นิสิตท างานเป็นระบบมากขึ้น ช่วยกันท างาน พิจาณาจาก
การน าเสนอผลงาน การน าเนอโครงร่าง การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และ การน าเสนอการสอบจบ 
ดังนั้นปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบการด าเนินการเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2558  

จากผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 พบว่าหลักสูตรสามารถผลักดันนิสิตทางด้านวิชาการ
และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเฉพาะโครงการน าเสนอผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิสิต
สามารถน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน และมี 3 กลุ่ม ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปน าเสนอผลงานใน
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Science Fair นิสิตได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ นายธนวุฒิ  มากเจริญ ดัง
ภาพที่ 3.6 นอกจากนี้นายเลอศักดิ์  มามา ยังได้รับทุน D-Science ของทางคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยปกติ ยกเว้นในรายวิชา 
MA115 มีนิสิตท าการถอนรายวิชา จ านวน 2 คน ที่ปรึกษาได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อด าเนินการให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาตามกรอบของเวลา และมีการใช้ 
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Facebook ในการมอบหมายงานในการเรียนการสอน ดังนั้นการด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่
นิสิตจึงใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.GSc_58_3.2_1: รายงานการประชุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 

 
ภาพที่ 3.7 งานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2558 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 
2559 ณ อาคารวจิัยต่อเนื่อง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ

ส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (3R) และ ทักษะการคิด (4C) ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4 C ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ 
(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  สรุปประเด็นคือการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้  ซึ่งหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญ และเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต มศว คือ ทักษ าการสื่อสาร และ เอกลักษณ์ของนิสิต มศว คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วม ท าให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเน้นกิจกรรมดังตารางที่ 3.7 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการจัดการเรื่องแผน
กิจกรรมประจ าปีร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสรรงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ช่วงเวลาที่ จัดกิจกรรม เป็นแผนด าเนินการ
ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (B.Ed.GSc_58_x: ตาราง excel แผนกิจกรรมประจ าปีภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าปี 2557) จากนั้นมีการน าเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมประจ าปีของ
คณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_58_y: แผนกิจกรรมประจ าปี 2558 ของคณะวิทยาศาสตร์) ซึ่งกิจกรรมที่
จัดให้นิสิตนั้นจะสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมในรายวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือกมี
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การสอดแทรกให้นิสิตได้รับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ความคิดวิเคราะห์ และ 
บูรณาการใช้กับทักษะการใช้ชีวิตได้ มีรายวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถท าให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีรูปแบบหรือกิจกรรมที่เป็น การเรียนการสอนโดยเน้นปัญหา (problem based 
learning) หรือ โครงงานเป็นฐาน (project based learning) เช่น รายวิชาเคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
และ ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_58_3.2_8: ตัวอย่าง มคอ.3 รายวิชาที่ใช้ problem based 
learning หรือ การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) และมีการพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ท าให้เห็นสภาพจริงของ
ปัญหาและสามารถเชื่อมโยงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถ
บูรณาการต่อสังคม ในหลายๆ โครงการ (B.Ed.GSc_58_3.2_7: โครงงานวิทยาศาสตร์หรือปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบปัญหาทางสังคมได้) และ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจัย
และบริการวิชาการ (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว) (B.Ed.GSc_58_3.2_10: โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย; B.Ed.GSc_58_3.2_11:  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว) และได้มีการรวมกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมจิตอาสาใช้ชื่อว่า บริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม ดังภาพที่ 3.8 มาดูแลเรื่องการ
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ข ย ะ ข ว ด น้ า พ ล า ส ติ ก ม า ท า รี ไ ซ เ คิ ล  ต า ม ลิ ง ค์ 
https://www.youtube.com/watch?v=rzPoOGurcL0 และ  เฟสบุ้คบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เพื่อสังคม ดังนั้นนิสิตจะท างานกันเป็นทีมทุกชั้นปีที่แสดงจิตส านึกของความเป็นครูเกิดความคิดริเริ่มและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในการท างานและแก้ปัญหาในการท างาน ตลอดจนสร้างนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อการ
ท างานและสังคม 

 

 
ภาพที่ 3.8 หน้าเฟสบุ้คของกลุ่มนิสิตจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rzPoOGurcL0%20และ
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ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างกิจกรรมที่ให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค ์
(คุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม, (2) ด้านความรู้, (3) ด้านทักษะทางปัญญา, (4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, (6) ด้านทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของบัณฑิต) 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการหรือกิจกรรม หน่วยงานที่จัด/

ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1 GSC Open House ระดับหลักสูตร  

(นิสิตชั้นปีที่ 2)  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

2 ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นครู ระดับมหาวิทยาลัย 
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะ
ร่วมผลิต) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

3 ค่ายบัณฑิตไทยในอุดมคติใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระดับหลักสูตร  
(นิสิตชั้นปีที่ 2)  

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

4 ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ระดับคณะ 
(สโมสรนิสิต) 

1, 4 
(นิสิตชั้นปีที่ 1 – 5) 

6 GSC Sport day ระดับหลักสูตร 
(นิสิตชั้นปีที่ 3) 

1, 2, 3, 4 
(นิสิตชั้นปีที่ 1 – 5) 

7 ปัจฉิมนิเทศ ระดับหลักสูตร 
(นิสิตชั้นปีที่ 4) 

1, 2, 3, 4, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 5) 

8 โครงการแสดงผลงานนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ระดับหลักสูตร 
(คณาจารย์) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 3 – 4) 

9 โครงการปรับพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับคณะ 
( ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

10 โครงการที่จัดขึ้นในรายวิชา เช่น วท322 โครงการ
บูรณาการการเรียนการสอนฯ 

ระดับหลักสูตร 
(คณาจารย์) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1 – 5) 

 
จากการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2557 ท าให้นิสิตในหลักสูตรได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ โดยพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองที่ท าร่วมกับอาจารย์ และ การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ ดี รวมถึง
การได้รับรางวัลการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ผลงานของ
นิสิตยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI (B.Ed.GSc_58_3.2_12: ตัวอย่างผลงาน
ตีพิมพ์ของนิสิตร่วมกับอาจารย์) พบว่า ในการจัดการเรื่องกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2557 
ประสบผลส าเร็จในระดับดี ดังนั้นจึงใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการเช่นเดียวกับปีการศึกษา 
2558 และผลักดันให้นิสิตน าเสนอผลงานด้านวิชาการในระดับชาติ ต่อไป 
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ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2557 ท าให้นิสิตในหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยพัฒนาผลงานวิจัย
ของตนเองที่ท าร่วมกับอาจารย์ และ การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการได้รับรางวัลการน าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ผลงานของนิสิตยังได้รั บการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI (B.Ed.GSc_58_3.2_12: ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์ของนิสิตร่วมกับ
อาจารย์) พบว่า ในการจัดการเรื่องกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2558 ประสบผลส าเร็จในระดับดี 
ดังนั้นจึงใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2559 และผลักดันให้นิสิต
น าเสนอผลงานด้านวิชาการในระดับชาติ ต่อไป 

 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตชนะเลิศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) น านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันประกวด

โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชาที่แข่งขันเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์และสถิติ  คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ เคมี มีโครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นประมาณ 100 ผลงาน โดยมี
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชมงคลหาดใหญ่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ผลงาน คือ
ชีววิทยา 2 ผลงาน เคมี 2 ผลงาน และ ฟิสิกส์ 2 ผลงาน โดยการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพผลงาน มีดังนี้  

คะแนน 90 – 100  คุณภาพเหรียญทอง  คะแนน 80 – 89  คุณภาพเหรียญเงนิ 
คะแนน 60 – 79  คุณภาพเหรียญทองแดง คะแนน 50 – 59  รางวัลชมเชย 
โดยรางวัลชนะเลิศแต่ละสาขาวิชาได้เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 
3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ผลการประกวดนิสิต มศว สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีววิทยา ได้เงิน
รางวัล 5,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เงินรางวัล 3,000 บาท และ และทุกทีม
ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับเหรียญเงิน 3 ผลงาน และ ระดับเหรียญ
ทองแดง 3 ผลงาน และได้รับค าชมเชยจากคณะกรรมการการตัดสินว่านิสิตมีทักษะในการน าเสนอผลงาน
ดีมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตรศึกษา จากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านิสิต
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นมีทักษะด้านการสื่อสารคือการใช้ภาษา การถ่ายทอด และ การใช้
เทคโนโลยี แสดงรายช่ือผลงาน ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชาเคม ี

รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศกึษา 
เหรียญทองแดง การผลิตแป้งโดที่มีส่วนผสมของผักตบชวา นางสาวสุดารัตน์  ค าอั้น 

นางสาวสุภาพร  บุตรสัย 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

เหรียญทองแดง การเปรียบเทียบการตรวจสอบคุณภาพน้ า
คลองแสนแสบโดยทางกายภาพเคมีและทาง
ชีวภาพ 

นางสาวปิยะนุช  เกิดสมบัต ิ
นางสาวธัญญามาศ  เพชรพูล 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

กลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส ์
รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศกึษา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญเงิน) 
 

การสร้างชุดกิจกรรมสะเต็ม เรื่อง การเปลี่ยน
รูปของพลังงาน 

นายจักรพันธ์  พิญญะคุณ 
นายพชรพรรณ  ศรจีันทร์งาม 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

เหรียญเงิน การสร้างกิจกรรมสะเต็ม เรื่อง ไฟฟ้าชีวภาพ นายถิรมนัส  ไหลสุพรรณวงศ ์
นายธนดล  เจริญสุข 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยา 
รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศกึษา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
(เหรียญเงิน) 
 

การสร้างกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกิจกรรม 3R เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ 

นายบดีศร  บุญอินทร ์
นางสาวนรีกานต์  เสาวรส 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

เหรียญทองแดง การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทางชีวภาพ คลองแสนแสบ 

นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัต ิ
นางสาวธัญญามาศ เพชรพูล 
ที่ปรึกษา: ผศ.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 1 นายบดีศร  บุญอินทร์ และ นางสาวนรีกานต์  เสาวรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดสาขาวิชาชีววิทยา มอบรางวัลโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์มทร.ธัญบุรี 
 

 
ภาพที่ 2 นายจักรพันธ์  พิญญะคุณ และ นายพชรพรรณ  ศรีจันทร์งาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบรางวัลโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
 

 
ภาพที่ 3 นิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป กับผลงานที่ได้รับจากการประกวดการแข่งขัน
ผลงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ณ มทร.ธญับุร ี
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รายการหลักฐานอ้างองิ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.GSc_58_3.2_1 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_3.2_2 ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว 
B.Ed.GSc_58_3.2_3 โครงการการปฐมนิเทศต้อนรบันิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ และโครงการ

ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร ์
B.Ed.GSc_58_3.2_4 รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษานิสติแต่ละช้ันปี 
B.Ed.GSc_58_3.2_5 คู่มือที่ปรึกษา 
B.Ed.GSc_58_3.2_6 กลุ่มเฟสบุ๊คของนิสิตทุกชั้นปี 
B.Ed.GSc_58_3.2_7 รายช่ือที่ปรึกษาและกลุ่มเด็ก ปี 3 และ 4 
B.Ed.GSc_58_3.2_8 ตัวอย่าง มคอ.3 รายวิชาทีใ่ช้ problem based learning หรือ การเน้นผู้เรยีน

เป็นส าคญั 
B.Ed.GSc_58_3.2_9: คลิปโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต 
B.Ed.GSc_58_3.2_10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
B.Ed.GSc_58_3.2_11 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว 
B.Ed.GSc_58_3.2_12 ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์ของนิสิตร่วมกับอาจารย์ 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  
อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
 ปีการศึกษา 2558 พิจารณาอัตราการคงอยู่ของนิสิตโดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ 
2556 ซึ่งอัตราการคงอยู่ที่ได้จากการค านวณโดยการน าจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 ของปีที่ท าการศึกษาเทียบกับ
จ านวนที่รับเข้ามาของจ านวนนิสิตที่ท าการศึกษา (ค านวณจากปีการศึกษาที่รับเข้า คือ 2554 – 2556) 
พบว่า อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรคงที่ตลอด 3 ปี ต่อเนื่อง คือ ร้อยละ 100 และ ในปีการศึกษา 
2558 มีนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ รหัส57 ย้ายสาขาเข้ามาเรียนในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 1 คน ท าให้นิสิตรหัส 57 มียอดรวม 30 คน แสดงดังตาราง 3.8 
 
ตาราง 3.8 ข้อมูลนิสิตเรื่องอัตราการคงอยู่ พ.ศ.2552 - 2558 
ปีการศึกษาที่

รับเขา้  
 

จ านวน
รับเขา้ 
(คน) 

จ านวนนสิิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)  
ร้อยละ 

การคงอยู ่2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

2552 47 47 47 47 47 47 0 0 100 
2553 45 - 45 45 45 45 45 0 100 
2554 48 - - 48 48 48 48 48 100 
2555 30 - - - 30 30 30 30 100 
2556 32 - - - - 32 32 32 100 
2557 29 - - - - - 29 30 มีนิสิตย้ายเข้า

หลักสูตร 1 คน 
2558 35 - - - - - - 35 - 

  อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนสิิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 อัตราการคงอยู่คงที่เนื่องจากทางหลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมก ากับนิสิตด้านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเป็นอย่างด ีท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ที่ร้อยละ 100±20% 
 
 
 
 

* 100 
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อัตราส าเร็จการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2558 พิจารณาอัตราส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตโดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2557 และ 2556 ซึ่งอัตราส าเร็จการศึกษาได้จากการค านวณโดยการน าจ านวนนิสิตชั้นปีสุดท้ายของปีที่
ท าการศึกษาเทียบกับจ านวนที่รับเข้ามาของจ านวนนิสิตที่ท าการศึกษา (ค านวณจากปีที่ส าเร็จการศึกษา 
คือ 2556 – 2558) พบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาสิตในหลักสูตรมีจ านวนลดลง แสดงดังตารางด้านล่าง 
อธิบายได้ดังนี้ ปีการศึกษา 2556 มีอัตราการส าเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากปีการศึกษา 
2555 มีบัณฑิตจบช้ากว่าก าหนด 1 คน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพล่าช้ากว่าก าหนด และ
ในปีการศึกษา 2558 จบช้ากว่าก าหนด 1 คน เนื่องจากนิสิตท าเรื่องขอพักการศึกษาเพื่อไปทดลองเรียน 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงข้อมูลบัณฑิตดังตาราง 3.9 
 
ตาราง 3.9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 2553 – 2558 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเขา้ 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/รอ้ยละ) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ปี 2549 29 29  
(100%) 

     

ปี 2550 35  34 
(97.14%) 

    

ปี 2551 35   36  
(102.9%) 

   

ปี 2552 47    47 
(100%) 

  

ปี 2553 45     44 * 
(97.8%) 

 

ปี 2554 48 
 

     47** 
(97.9%) 

*มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2556 – 2558 และ ปัจจุบันพ้นสภาพนิสิต 
**มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2558 เทอม 2 และ ปัจจุบนัรักษาสภาพนิสิต 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 อัตราการส าเร็จการศึกษาคงทีเ่นื่องจากทางหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านความสนใจและ
ความพร้อมในการเรียนของนิสิต ด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมพฒันานิสิต
โดยเฉพาะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผ่านคณะกรรมการด้านการฝึกสอนของคณะร่วมผลิต 
ท าให้อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตอยู่ที่ร้อยละ 100±20% 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.43 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.41 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ 4.33 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร โดยมรีายละเอียดดังนี ้ 
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2556 ได้จากบัณฑิตที่ท าการส ารวจในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 4.33 ระดับดีมาก (B.Ed.GSc_58_3.3_1: 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2557 ได้จากบัณฑิตที่ท าการส ารวจในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.41 ระดับดีมาก (B.Ed.GSc_58_3.3_1: 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2558 ได้จากระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียน
การสอนที่ใช้แบบประเมิน ปค.003 ในระบบ Supreme2004 ประเมินการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมถึงสื่อมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา ส าหรับการเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปค.004 
ในระบบ supreme2004 ทุกรายวิชาได้รับการประเมินมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา โดยคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมอยู่ที่ 4.43 (B.Ed.GSc_58_3.3_2: รายงานผลความพึงพอใจผู้สอน (ปค.003) และสิ่งสนับสนุน
การสอน (ปค.004)) 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
1) การจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่
ถอนและมีผลการเรียนเป็น E 

1) นิสิตแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ทีป่รึกษา
รับทราบข้อมูล แจ้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้จบตามหลักสูตร 5 ปี 
เช่น รายวิชา MA115 เรียนในชั้นปีที่ 1 เทอม 1 จะจัด
ตารางสอนให้นิสิตสามารถเรียนได้ในชั้นปีที่ 3 เทอม 1 
รายวิชา SC252 เรียนในชั้นปีที่ 2 เทอม 2 จะจัดตารางสอน
ให้นิสิตสามารถเรียนได้ในชัน้ปีที่ 3 เทอม 2 
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2) วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี ส าหรับท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปญัหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์  

2) เนื่องจากทางหลักสูตรนิสิตชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ต้องท าการวิจัยจึงจ าเป็นต้องมี
งบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้จัดงบประมาณ
ส่วนหนึ่งส าหรับให้นิสิตได้ท าวิจัยตามเรื่องที่สนใจ และ ใช้
งบประมาณทุนวิจัยส่วนตัวของคณาจารย์ และ ภาควิชา
ก าลังท าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 15-621 และ 15-623 
ซึ่งสามารถรองรับการท างานวิจัยของนิสิตใหท้ันสมัยได้  

3) ห้องพักส าหรับนิสิต 3) นิสิตต้องการให้ห้องพักมีการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสีย ได้ด าเนินการซ่อมและ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้สลับกับห้อง 15-622 

4) ทุนการศึกษา 4) นิสิตบางคนมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนจึง
จ าเป็นต้องหาทุนการศึกษา ทั้งนี้ภาควิชาได้สนับสนุนทุน 
จ านวน 6,000 บาท จ านวน 5 ทุน ใหทุ้กปีการศึกษา 
นอกจากนี้ยังผลักดันให้นิสิตขอทุนตามความสามารถของตน 
และ เข้าร่วมการแข่งขันตามเวทีต่างๆ และ ทนุกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา นิสิตสามารถรับทุน D-Science ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี และ ไดร้างวัลประกวดจากการน าเสนอ 

 
 ในปีการศึกษา 2558 ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเครื่องชั่ง ตู้เขี่ยเชื้อ และ ตู้อบลมร้อน  
ให้นิสิตได้ใช้ในการท าโครงงาน หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้ (B.Ed.GSc_58_3.3_3: รายชื่อ
ครุภัณฑ)์ 
 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประเด็นที่ต้องการให้ทางหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของ
นิสิต โดยใช้ค าถามปลายเปิด คือ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นความต้องการที่ให้หลักสูตรด าเนินการตาม
ความต้องการเร่งด่วนของนิสิต 3 ล าดับแรก พบว่า ความต้องการที่นิสิต 5 ล าดับสูงสุด ดังนี้ 1) ห้องพัก
ส าหรับท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นปี 2) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
3) จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล 4) ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการท าวิจัยนิสิต และ 5) 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ 

จากนั้นน าเสนอที่ประชุมพบว่าจะมีการปรับปรุงห้องเรียนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจจะ
วางแผนในการหาห้องพักส าหรับนิสิต นอกจากนี้ยังเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้งานส าหรับสืบค้น
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ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม  และจั ดสรรงบประมาณส าหรับซื้ อวั สดุ และครุภัณฑ์ ใน ปี การศึ กษา  2559 
(B.Ed.GSc_57_3.3_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_3.3_1 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_3.3_2 รายงานผลความพึงพอใจผู้สอน (ปค.003) และสิ่งสนับสนนุการสอน (ปค.

004) 
B.Ed.GSc_58_3.3_3 รายช่ือครุภัณฑ ์
B.Ed.GSc_58_3.3_4 B.Ed.GSc_57_3.3_4: แผนการใช้เงินของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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หมวดที่ 3 
อาจารย ์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดย
หลักสูตรฯ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลังของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
ลาออก จะมีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อเสนอภาควิชาฯ ให้จัดสรรอัตราก าลังทดแทนโดย
เร่งด่วน การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดย
กรรมการประจ าหลักสูตรฯ โดยเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้ เป็นอาจารย์ประจ าและเป็นอาจารย์
ผู้สอนหรือนิเทศการสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 5 และ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขา
ที่สัมพันธ์กัน  

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเกี่ยวกับการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาโดยให้คณาจารย์ในภาคได้ร่วมกันพิจารณาถึงความ
เหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะน าเรื่องเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อแต่งตั้งกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ให้ภาควิชาเสนอไปยังคณะวิทยาศาสตร์เพื่อท าหนังสือแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร 
(B.Ed.GSc_58_4.1_2: ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร)  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะมีการประชุมเพื่อก ากับและประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ก าหนดอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ส่วนการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ชุดใหม่ จะพิจารณา
โดยอาศัยผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการใช้เป็นครั้งแรกใน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ตามหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 2556) ซึ่งเป็นการด าเนินการก่อนที่จะมีการเกษียณอายุราชการของ ผศ.ทนง อัครธี
รานนท์ และ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ในปี พ.ศ.2556 แต่ทางหลักสูตรได้เสนอชื่อให้ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริ
โสภณา จ้างสอนตลอดปีการศึกษาในฐานะอาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยจ้างต่อ 
ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยจ้าง ผศ.สุภาภรณ์ ศิริโสภณา จึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร จาก ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ เป็น อ.สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา ซึ่งมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
และได้รับมติจากที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งตั้งกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง อ.สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา ช่วยสอน
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ในรายวิชา ED591 และ ED592 ซึ่งเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ดังนั้นท าให้
หลักสูตรมีอาจารย์ครบ 5 คน ด าเนินการได้ตลอดปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 2 ภาค
การศึกษา แสดงดังตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 

มคอ.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อคัรธีรานนท์ 4) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ

  
จากตาราง 4.1 แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรนั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครบตลอดปีการศึกษา แต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่แตกต่างกันจาก มคอ.2 ภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของอาจารย์จากการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2556 
คือ ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ และ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา แต่ทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มี
โครงการจ้างอาจารย์ผู้มีความสามารถพิเศษ และทางหลักสูตรได้รับการพิจารณาให้ 1 อัตรา คือ ผศ.สุภา
ภรณ์  ศิริโสภณาจากนั้นทางภาควิชาพิจารณาให้ อ.สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา ร่วมเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเนื่องจากเป็นอาจารย์ที่สอนวิชา ED591 และ ED592 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้
นิสิตชั้นปีที่ 5 และ ในภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรได้อาจารย์ใหม่ 1 คน คือ อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ และมา
แทน ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ซึ่งขอลาออกจากการจ้างโครงการอาจารย์ผู้มีความสามารถพิเศษ ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและได้จัดท าเอกสารรูปแบบ สมอ.08 คือมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้าง รายงานต่อ สกอ. (B.Ed.GSc_58_4.1_3: สมอ.08; 
B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการประชุมที่พูดถึงการจ้างอาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษ) 

ปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรสามารถบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดทั้ งปี
สามารถด าเนินการประชุมหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรมีการวางแผนใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทาง
หลักสูตรก าลังได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง 1 อัตรา ซึ่งจะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ได้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระบบและ
กลไกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_4.1_4: รายงานการประชุมเรื่องอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
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ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 2 ภาค
การศึกษา แสดงดังตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 

มคอ.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อคัรธีรานนท์ 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ

  
จากตาราง 4.2 แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรนั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครบตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เดือนพฤศจิกายน 2559 หลักสูตรได้อาจารย์ใหม่ 1 
คน คือ อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ได้รับอ้ตราจากการเกษียนของ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ซึ่งขอลาออก
จากการจ้างโครงการอาจารย์ผู้มีความสามารถพิเศษ ท าให้ทางหลักสูตรมีแผนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ แทน อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา โดย
ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมหลักสูตรเพื่อเรียนรู้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร และ เข้าอบรม
โครงการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอาจารย์ใหม่ และ ให้ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะร่วม
เพื่อฝีกการนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 5 (B.Ed.GSc_58_4.1_3: สมอ.08; B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการ
ประชุมที่พูดถึงการจ้างอาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษ) 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรสามารถบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครบตลอดทั้งปีสามารถด าเนินการประชุมหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรมีการวางแผนใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่ ได้โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระบบและกลไกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังตาราง 4.3  
(B.Ed.GSc_58_4.1_4: ค าขอต้ังกรรมการปีการศึกษา 2559) 
ตาราง 4.3 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อคัรธีรานนท์ 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อลงมติเสนอผลการคัดเลือกอาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยมีการพิจารณาจากข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
พิจารณาความเสี่ยงที่จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านจะ
ได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งการมอบหมายภาระหน้าที่
จะกระท าให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะ
ประเมินผลตามข้อก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย และข้อกาหนดภาระงานเกี่ยวกับภาระงานด้านอื่นๆ 
ทั้งนี้ด้านการประเมินเกี่ยวกับภาระงานของกรรมการหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะมีการ
ก ากับและประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดตามรอบการประเมินภาระงาน ส่วนทางด้านภาระ
งานเกี่ยวกับภาระงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จะใช้ผลประเมินการสอนของอาจารย์จาก
นิสิตเป็นตัวชี้วัด (ปค.003) (B.Ed.GSc_58_4.1_5: ตัวอย่างการประเมิน ปค.003) ซึ่งจะประเมินเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา ส่วนภาระงานด้านอื่นๆ จะประเมินโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Ed.GSc_58_4.1_6: เกณฑ์การประเมินภาระงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ทั้งนี้ในภาระงานส่วนนี้จะกระท าเมื่อจบปี
การศึกษา และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ได้มีการประชุมหลักสูตร จ านวน 7 ครั้ง และมีการเสนอวาระที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าที่ประชุมภาควิชา (B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการประชุม
หลักสูตร) โดยแสดงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ที่เรื่องของการรับนิสิตใหม่ การท ากิจกรรมพัฒนานิสิต 
การจัดการเรียนการสอน ภาระการสอนการเข้าร่วมประชุมพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเรียนการสอน การจัดท า มคอ.3 มคอ. 5 และ มคอ.7 และ การสร้างผลงานของนิสิต และ มี
การรายงานเข้าสู่การประชุมภาควิชา นอกจากนี้ในการประชุมภาควิชาจะมีเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ และ การพัฒนาอาจารย์ เมื่อทราบผลการด าเนินการปี
การศึกษา 2558 มีการวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2559 
(B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการประชุมหลักสูตร)  

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดท าแผนงบประมาณร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/หรือ
วิชาการ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการพัฒนาความรู้และความสามารถ
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ทางวิชาการ โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
จากนั้นจะมีการรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังจากจบภาคการศึกษาในการประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ เพื่อก ากับดูแล สรุปภาพรวมของการพัฒนาความรู้และความสามารถทาง
วิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและ/หรือวิชาการในปีต่อไป (B.Ed.GSc_58_4.1_8: สรุปรายงานการเข้าประชุม
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร) 
 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกคนเข้าร่วม
การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึง อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ที่เป็นอาจารย์ใหม่ด้วย โดยแสดงการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม หรือ สัมมนา ต่างๆ (B.Ed.GSc_58_4.1_8: สรุปรายงานการเข้า
ประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร) ทั้งนี้ จากปีการศึกษา 2557 อ.ดร.อัครินทร์ บุญ
สมบัติ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมมาพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 (B.Ed.GSc_58_4.1_9: บทสรุปการเข้าร่วม
โครงการแล้วน ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ใหม่ อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ) และ อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ ได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมมาพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนการสอนและ เข้าร่วมอบรมการทวนผลสัมฤทธิ์กับทางคณะมนุษยศาสตร์ และน ากลับมา
ถ่ายทอดให้อาจารย์ใหลักสูตรรับทราบเพื่อด าเนินการจัดท า การทวนผลการเรียนและทวนผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร ต่อไป (B.Ed.GSc_58_4.1_9: บทสรุปการเข้าร่วมโครงการแล้วน ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์
ใหม่ อ.บงกช  บุญบูรพงศ์) 
 เมื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สัมมนา และการอบรมต่างๆ แล้ว จะมีการรายงานให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ ในการประชุมหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_4.1_8: สรุปรายงานการเข้า
ประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร) และมีการถ่ายทอดให้ขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการ
บริหารหลักสูตร เช่น การเข้าร่วมการประชุมทวนผลสัมฤทธิ์ และ การประชุมประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร (B.Ed.GSc_58_4.1_1: รายงานการประชุมที่แสดงการเข้าร่วมประกันหลักสูตร และทวน
ผลสมัฤทธิ์) เพือ่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าเรื่องทวนผลสัมฤทธิ์ในการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 และ ยังเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ส าหรับปี
การศึกษา 2559 อีกด้วย (B.Ed.GSc_58_4.1_11: ตัวอย่าง มคอ.5/มคอ.7 ที่แสดงให้เห็นมีการทวน
ผลสมัฤทธิ์) 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม 

1 รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล  
 ร่วมประชุมพิจารณาคุณภาพแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมิน โครงการจัดท าแบบทดสอบ

ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาประจ าปีงบประมาณ 2558  

 อบรมเรื่องการเขียนผลงานวิชาการและบทความ 
 ประชุมพิจารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนา

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี 

 เข้าร่วมประชุมพิจาณาคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับสาย
พื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)  

 เข้าร่วมประชุมทบทวนค าบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบตัวชี้ วัดของกรอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร์  

 ร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง STEM Education ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)  

 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่
ศูนย์มหาวิทยาลัย โครงการ สควค. (เพื่อให้ศูนย์มหาวิทยาลัยน าไปจัดการเรียนการสอนให้กับ
ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู สควค. และจัดอบรมให้กับ ครู สควค. ) ระว่างวันที่ ณ ห้องประชุม 
ไพฑูรย์ ช้ัน 33 โรงแรม วินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ  

2 ผศ.ดร.สุรศักดิ ์ ละลอกน้ า  
 โปรแกรมอบรม ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เรือ่ง 

งานบันทึกข้อมูล มคอ. 3 ออนไลน ์
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2558 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต าราและหนังสือ 
3 อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนกั  
 การประชุมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 การสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานป ี2558 
 กิจกรรมสร้างสุขชุมชน เนื่องในวันเด็ก 
 โครงการสัมมนาพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : นโยบายประชารัฐกับมหาวิทยาลัยรับใช้
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สังคม ครั้งที ่๒ 
 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความรว่มมือ Engagement 

และ social Enterprise ในประเทศ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชน ร่างธรรมนูญความสุข 

จังหวัดนครนายก 
 อบรมเชิงปฏิบัติการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชน ร่างธรรมนูญความสุข  

จังหวัดสระแก้ว 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อ : อบรมความรู้ในการ

บริหารหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA  และ EdPEx 
 ประชุมหารือการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และจัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน 
4 อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา  
 โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้/ ประสบการณ์ และถอดบทเรียนของการเรียนรู้ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)” 
5 อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ  
 โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้/ ประสบการณ์ และถอดบทเรียนของการเรียนรู้ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)” 
 โปรแกรมอบรม ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เรื่อง 

งานบันทึกข้อมูล มคอ. 3 ออนไลน ์
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2558 
 อบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx 
 โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม 
 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ การปรับแต่งเวปไซต์

องค์กรด้วย DotNetNuke 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต าราและหนังสือ 
6 อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2559 รุ่นที่ 3 

หัวข้อ "การเขยีนบทความวิจัยระดับนานาชาติ" 
 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 1 : แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2559 รุ่นที่ 3 

หัวข้อ "การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย" 
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 การประชุมวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Children's university - learning in an extracurricular 

learning center 
 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต าราและหนังสือ 
 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

วินิจฉัยสาหร่ายพิษและตรวจสอบสารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

คัดแยกและประโยชน์ของรงควัตถุจากสาหร่ายขนาดเล็ก 
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต 

(Conference for Thailand Education Future (CTEF))” 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม 

1 1) นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธศิลป์ โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมที่ 2  การบรรยาย
เรื่อง “การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ” 

2 2) นางจันทร์แรม  แย้มเยื้อน โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  หัวข้อ สารสนเทศส านักงาน(ระบบจองห้อง
ออนไลน์  ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ แบบสอบถาม
ออนไลน์) 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่(หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 คน 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 1 คน คือ อ.ดร.

อัครินทร์  บุญสมบัติ และ อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรใหม่ 1 คน คือ อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ทั้ง 2 
คนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
และ ได้รับการแนะน าเรื่องการยริหารหลักสูตรโดยเข้าร่วมการประชุมหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

 
 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หน้า 57 
 

รายการหลักฐานอ้างองิ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.GSc_58_4.1_1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.2 เรื่องแผนอัตราก าลังอาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

B.Ed.GSc_58_4.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_4.1_3 สมอ.08 
B.Ed.GSc_58_4.1_4 ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม ่
B.Ed.GSc_58_4.1_5 ตัวอย่างการประเมนิ ปค.003 
B.Ed.GSc_58_4.1_6 เกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 
B.Ed.GSc_58_4.1_7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
B.Ed.GSc_58_4.1_8 สรุปรายงานการเข้าประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร 
B.Ed.GSc_58_4.1_9 บทสรุปการเขา้ร่วมโครงการแล้วน ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ใหม ่
B.Ed.GSc_58_4.1_10 แบบฟอร์ม มคอ.5 ในส่วนทวนผลสัมฤทธิ ์
B.Ed.GSc_58_4.1_11 ตัวอย่าง มคอ.5/มคอ.7 ที่แสดงให้เห็นมีการทวนผลสัมฤทธิ ์
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนนิการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 
ประเดน็ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนนิการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 3.33 คะแนน 

 

ประเดน็ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนนิการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 3.2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 64.00 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

1 
 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล Lertangkoon, C., Paewponsong J., 
Wadeesirisak S., and Koocharoenpisal N. 
(2015). The Development of Science 
Activity Packages on Food Contaminant 
Testing for the 8th Grade Students. 
Srinakharinwirot Science Journal. 31(1) : 
65-82. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GS
c_58_4.
2.3_1 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

2 
 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal N. (2015). A Development 
of the Programmed Lesson on Nuclear 
Chemistry to Promote Self Directed 
Learning of the First Year Undergraduate 
Students. Srinakharinwirot Science 
Journal. 31(1) : 84-102. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GS

c_58_4.

2.3_2 

3 
 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล Muangkrajang,S., Thaiklang, S. Pimnoo, P., 
and Koocharoenpisal, N. (2015). 
Implementation of the Science Activity 
Package on Forces and Motion to Enhance 
Basic Science Process Skills of 9th Grade 
Students. Srinakharinwirot Science 
Journal. 31(2) : 99-116. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GS

c_58_4.

2.3_3 

4 
 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า Poolsawasdi A., Yadee S., Boonburapong B., 
and Laloknam S. (2015). Potential of 
Cyanobacterium Oscillatoria sp. SWU 121 to 
Promote the Rice Growth under Salt Stress 
Condition. Journal of Research Unit on 
Science, Technology, and Environment 
for Learning. 6(2): 244 – 255. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GS
c_58_4.
2.3_4 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 3.2  
คิดเป็นร้อยละ 64.00  
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)    
  
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดทั้งปีการศึกษา 
เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 2557 และ 2558 แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ 2 ท่าน คือ ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ และ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริ
โสภณา ท าให้รายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจาก มคอ.2 ของหลักสูตร แต่ทางหลักสูตรได้มีการ
เปลี่ยนรายชื่อโดยได้อาจารย์ใหม่ 1 คน คือ อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ และ อาจารย์ในภาควิชาอีก 1 คน 
คือ อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทุกปีการศึกษา และมีการรายงานให้ สกอ. 
รับทราบโดยผ่านฝ่ายวิชาการคณะ กองบริการการศึกษา และ สภามหาวิทยาลัย (B.Ed.GSc_58_4.3_1: 
สมอ.08 ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2556 – 2557  ปีการศึกษา 2558 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศกัดิ ์ ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อคัรธีรานนท์ 4) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บญุสมบัต ิ
  
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ท าการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นครั้งที่สอง ท าให้ไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ย้อนหลังปีการศึกษา 2556 ที่แสดงเป็นเชิงปริมาณได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกัน
พิจารณาเป็นเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (2) 
กระบวนการบริหารหลักสูตร และ (3) กระบวนการการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ คือ มคอ.7 ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (B.Ed.GSc_58_4.3_2: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) เพื่อให้สามารถวัดความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เป็นเชิงปริมาณ จึงร่วมกันพิจารณา
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยปรับปรุงจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
มศว  ใ ช้ ใ นการประ เมิ นความพึ งพอ ใจของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร  ปี ก า รศึ กษา  2557 
(B.Ed.GSc_58_4.3_3: แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) พบว่าความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน 4.79  
(B.Ed.GSc_58_4.3_4: ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ) จากนั้น



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หน้า 61 
 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น 
(B.Ed.GSc_58_4.3_2: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
 ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินเดียวกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งปี
การศึกษา 2557 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน 4.19 และ ปีการศึกษา 2558 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คะแนน 4.21 (B.Ed.GSc_58_4.3_4: ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) จากนั้นคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ดีขึ้น (B.Ed.GSc_58_4.3_2: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมนิตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 

(100%) 
5 

(100%) 
5 

(100%) 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มาก 4.19 
มากที่สุด 

4.21 
มากที่สุด 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนนิงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_4.3_1 สมอ.08 ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย 
B.Ed.GSc_58_4.3_2 รายงานการประชุมที่แสดงแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_4.3_3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_4.3_4 ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีระบบการเปิดหลักสูตรใหม่และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดในการเปิดและปิดหลักสูตร มีขั้นตอนปฏิบัติในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานของ สกอ. และ คุรุสภา (B.Ed.GSc_58_5.1_1: มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และ B.Ed.GSc_58_5.1_2: คู่มือการบริหารหลักสูตร) มีกลไกการด าเนินงาน เช่น 
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 
ปี) (B.Ed.GSc_58_5.1_3: มคอ.2 หน้า 107 – 119 เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร) โดยมีการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
(B.Ed.GSc_58_5.1_4: มคอ.2 หน้า 150 เรื่อง การจัดท าหลักสูตร) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ออกแบบฉบับร่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
สถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ ส ารวจความพึงพอใจความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และนิสิตปัจจุบัน ข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผลวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ผลการประเมินผลโครงการ
ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ระหว่างการสอน และหลังการสอน และฝึกประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินโครงการสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์นิเทศเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

2. ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ทุกวิชาเอก และ คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หมวดวิชาชีพครู เพื่อ
ท าความตกลงรว่มกันในการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่ดูรายละเอียดวิชาชีพครูและวิชาเอก 

3. ส่งหลักสูตรฉบับร่างให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความทันสมัยทั้ง
รายละเอียดสาระการเรียนรู้รวมถึงข้อก าหนดให้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม  
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4. จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญการได้
เป็นหลักสูตรฉบับร่างแก้ไข ครั้งที่ 1   

5. การวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
6. ด้านการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 ของคุรุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ โดยจะท าการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ที่ด าเนินการสอนโดย
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ หมวดวิชาเอก 129 หน่วยกิต เป็นกลุ่มรายวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต ท าการสอน
โดยคณะศึกษาศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาเอกเฉพาะ 79 หน่วยกิต ท าการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการสอนทั้งภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ มีการศึกษาภาคสนาม และมีรายวิชาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
ท างานเป็นทีม คือ รายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 4 ปี และ ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี ในสถานศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.2 

7. ท าการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ผลิตบัณฑิตในหลักสูตร ได้แก่ คุรุสภา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจากโรงเรียนและโรงเรียนสาธิต 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อได้หลักสูตรที่มีโครงสร้าง และ รายละเอียดของวิชาที่มีความทันสมัยขึ้น 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 
ปี) ด าเนินการปรับแก้ไข และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับ
ปริญญาตรี น าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ. 
และ น าเสนอต่อคุรุสภาเพ่ือรับรองมาตรฐานหลักสูตรและการผลิตครู ก่อนเปิดใช้ในปีการศึกษา 2556  
          ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่แบ่งเป็นคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต รับผิดชอบควบคุม ก ากับการด าเนินการ ครบถ้วน เป็นหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.2 เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" จ านวน 15 ตัว
บ่งชี้ ทุกตัวบ่งชี้มีผลด าเนินงานบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลักสูตรมีการด าเนินการตามการติดตามของ
กองบริการวิชาการในข้อก าหนดของการด าเนินการ เรื่อง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ซึ่งผลการพิจารณา
ด าเนินการนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มาจากการ มคอ.7 ปีการศึกษา 2556 
โดยมีการประชุมในเรื่องการจัดการเรื่องหลักสูตร เพื่อพัฒนาต่อไปในปีการศึกษา 2558 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมหลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาที่เปิดท าการสอนให้
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สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณด้านการเรียน
การสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมภาควิชา ทั้งนี้กระบวนการจะมีการ
ประชุมตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
ที่ท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงาน
วิทยาศาสตร์  และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน 
และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด และ มีการพิจารณารูปแบบที่ เน้นให้ผู้เรียนได้น าผลงานทางวิชาการ
น าเสนอต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารที่เป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไป
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึง
รอบของการปรับปรุง ต่อไป โดยด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการอีกครั้ง 

 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2557 มีการปรับเปลี่ยน "ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.2 เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" จ านวน 15 ตัว
บ่งชี้ เป็น 12 ตัวบ่งชี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและได้รับรองจาก สกอ. 
หลักสูตรมีการด าเนินการตามการติดตามของกองบริการวิชาการในข้อก าหนดของการด าเนินการ เรื่อง 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ซึ่งผลการพิจารณาด าเนินการนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มาจากการ มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 โดยมีการประชุมในเรื่องการจัดการเรื่องหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาต่อไปในปีการศึกษา 2559 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมหลักสูตรเพื่อ
มอบหมายรายวิชาที่ เปิดท าการสอนให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่อง
งบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
การประชุมภาควิชา ทั้งนี้กระบวนการจะมีการประชุมตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่ท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร
ศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์  และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด และ มีการพิจารณารูปแบบที่
เน้นให้ผู้เรียนได้น าผลงานทางวิชาการน าเสนอต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารที่
เป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป โดยด าเนินการตามขั้นตอนการ
ด าเนินการอีกครั้ง 
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ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรที่ผลิตร่วมกันระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบในกลุ่มวิชาชีพครู และ คณะ
วิทยาศาสตร์รับผิดชอบในกลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียนการสอนใช้เวลา 5 ปี ระยะเวลา 4 ปีแรก
จะเรียนรายวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะ จากนั้นท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี ในสถานศึกษา 
หลักสูตรมีการเปิดใช้ครั้งแรกปีการศึกษา 2547 จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูในปี
การศึกษา 2550 และมีการปรับเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวฒิ (มคอ.) และปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา 
2554 ครั้งสุดท้ายมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรได้ประกอบอาชีพครูในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถของ
บัณฑิต (B.Ed.GSc_58_5.1_5: มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2554 และ B.Ed.GSc_58_5.1_6: 
มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2556) 

นอกจากนี้มีการประชุมในเรื่องการจัดการเรื่องหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยการจัดการของหลักสูตรด าเนินการประชุม
หลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาที่เปิดท าการสอนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
การประชุมเรื่องงบประมาณด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุมภาควิชา หลักสูตรมีการให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่ท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ 
วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร  และ ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับจ านวนนิสิต และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด  
เพื่อท าการสรุปเป็น มคอ.5 ทั้งนี้รายวิชาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในรายวิชาพิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และ
รายงานผลในการประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 ทั้งนี้ปีการศึกษา 2557 ในหมวดรายวิชาเอกมีวิชาที่นิสิตมี
ผลการเรียนเป็น E จ านวน 2 คน ในรายวิชาโลกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงถึงผล
ที่เกิดขึ้น จึงแจ้งอาจารย์จัดการเรียนการสอนเพื่อจัดตารางสอนให้นิสิตที่มีผลการเรียนเป็น E สามารถ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าและแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้จบการศึกษาตามปกติ นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกัน
พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าสนอผลงานวิชาการต่อหน้าสาธารณชน
มากขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 มีตัวแทนนิสิตน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการที่จังหวัดเพชรบุรี และ หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงงานน าเสนอผลงาน
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี มีผู้สนใจในการเยี่ยมชมผลงานของนิสิต และเป็นการ
เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตรศึกษาด้วย ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมนิสิตในด้านทักษะการสื่อสารที่เป็นอัต
ลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป และมีการรายงานผลการด าเนินการในการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา (B.Ed.GSc_58_5.1_7: รายงานการ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ปีการศึกษา 2558 โดยการจัดการของหลักสูตรมีการด าเนินการเช่นเดียวกับ ปีการศึกษา 2557 
เปิดท าการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่องงบประมาณ
ด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมภาควิชา หลักสูตรมี
การให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่ท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยา
ศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร  และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
จ านวนนิสิต และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด เพื่อท าการสรุป
เป็น มคอ.5 ทั้งนี้รายวิชาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในรายวิชาพิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และรายงานผลในการ
ประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 ทั้งนี้ปีการศึกษา 2558 ในหมวดรายวิชาเอกมีวิชาที่นิสิตมีผลการเรียนเป็น 
E จ านวน 2 คน ในรายวิชาโลกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา จากปีการศึกษา 2557 ได้ท าการเรียนซ้ าและ
ผ่านเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกันพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสน าสนอผลงานวิชาการต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2558 มีตัวแทนนิสิตน าเสนอโครงงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี มีผู้สนใจ
ในการเยี่ยมชมผลงานของนิสิต และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตรศึกษาด้วย ทั้งนี้เป็นการ
ส่งเสริมนิสิตในด้านทักษะการสื่อสารที่เป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป 
และมีการรายงานผลการด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุม
ภาควิชา (B.Ed.GSc_58_5.1_7: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_5.1_1 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
B.Ed.GSc_58_5.1_2 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.1_3 มคอ.2 หน้า 107 – 119 เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.1_4 มคอ.2 หน้า 150 เรื่อง การจัดท าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.1_5 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2554 
B.Ed.GSc_58_5.1_6 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2556 
B.Ed.GSc_58_5.1_7 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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การบริหารหลักสูตร 
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการหลักสตูรที่จะพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

เพราะในหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ 2 คน และ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน ดังนั้นควรมีการ
จัดการเรื่องให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และ อาจารย์ใหม่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากจบทาง วท.บ. 

  
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  การให้การแนะน าเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนหรือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื่องจาก
อาจารย์จบมาทาง วท.บ. 2 คน ที่เป็นอาจารย์ใหม่ ท าใหข้้อเสนอแนะกับนิสิตได้ไม่เต็มศักยภาพ 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
  - ตั้งงบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร 
  - ให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตรศึกษา 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 

การเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) เป็น
หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ โดยโครงสร้างของหลักสูตรก าหนด
ตามเกณฑ์ มคอ.1 ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะเป็นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วย ท าการ
สอนโดยคณาจารย์จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 30 หน่วยกิต ซึ่งก าหนดขึ้นมาตามความ
ต้องการของหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีจิตส านึกสาธาณะ ตอบสนอง
ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ สกอ. 

ในหมวดวิชาชีพครูเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ท าการสอนทั้งสิ้น 50 
หน่วยกิต เป็นรายวิชาที่ท าการสอนจากคณาจารย์ที่ดูแลก ากับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา ท าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 4 ปี จ านวน 38 หน่วยกิต และ ท าการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปี จ านวน 12 หน่วยกิต โดยการฝึกสอนของนิสิตชั้นปีที่ 5 จะมี
การดูแลโดยอาจารย์นิเทศวิชาศึกษา โดยอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะอาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน เพื่อดูแลนิสิตฝึกสอน โดยสมบัติของอาจารย์
นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือ เคยมีประสบการณ์นิเทศอย่างน้อย 1 
ปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน ไม่มีประสบการณ์การสอนจึงไม่สามารถท าการนิเทศ
ได้ การประชุมหลักสูตรจึงให้อาจารย์ใหม่ร่วมนิเทศเพื่อมีประสบการณ์นิเทศในปีการศึกษา 2558 และ 
เป็นอาจารย์นิเทศได้ในปีการศึกษา 2559  

ในหมวดวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ท าการเรียนการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 69 
หน่วยกิต ดังนั้นนิสิตจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ตามความสนใจได้ในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ในการก าหนดกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท าการเรียนการสอนในส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 
หน่วยกิต ในด้านวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ และเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับกับอาจารย์ใน
ภาควิชา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีในส่วนของการสอนเป็นทีมมีผู้ประสานงานรายวิชา และ 
สอนเดี่ยวที่สอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่สามารถสอนเนื้อได้ตามรายวิชานั้นๆ โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน
ในวิชานั้นๆ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดย
ก าหนดรายวิชาบังคับให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสอนโดยตรง และ ส าหรับวิชาสัมมนา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดการสอนเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือก
ท างานวิจัยตามที่ตนเองถนัดตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสามารถให้ค าแนะน าได้ และมีการมอบหมาย
ในการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อท างานกับผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงมีการฝึกทักษะการสื่อสารให้นิสิตฝึกการ
น าเสนอ เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และน าเสนอต่อหน้าสาธารณชนในโครงการ
น าเสนอผลงานของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะวิทยาศาสตร์ และมีรายวิชาที่การเรียนการ
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สอนที่เน้นโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปัญหา เป็นฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (B.Ed.GSc_58_5.2_1: มคอ.3 ที่เกี่ยวข้อง) หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดและวางแผน ติดตาม 
และ ประเมินผลการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอนเป็นทีม และมีการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อ
ภาควิชาเป็นล าดับ 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีระบบการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษา ที่มี
การก าหนดกรอบในการให้ทางหลักสูตรน าข้อมูล มคอ.3 ขึ้นในระบบออนไลน์ก่อนการเปิดการศึกษาทุก
รายวิชา จากนั้นทางหลักสูตรได้ก าหนดเวลาก่อนการขึ้นในระบบของกองบริการการศึกษา ทั้งนี้มีการ
ติดตามโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับผ่านภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
กรณีที่ยังมี มคอ.3 ขึ้นระบบไม่ครบจะมีการติดตามไปที่อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ด าเนินการ และถ้าอาจารย์
ผู้สอนยังไม่ด าเนินการจะมีรายงานไปที่ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ (B.Ed.GSc_58_5.2_2 

รายงานการประชุม)  
 ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีการสอนในรายวิชาประจ าสาขาวิชา 
จ านวน 9 รายวิชา และ มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อวิชา ผู้สอน 

1 วท212 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2 วท391 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ
3 วท371 สัมนาวิทยาศาสตรศึกษา ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ

4 วทศ431 บูรณวิธีการสอนส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา และ
คณิตศาสตรศึกษา 

อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
 

5 วท271 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ อ.โพธิธรณ์  ครรชิตานุรักษ์ 
6 วท322 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
7 วท332 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 อ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ 
8 วท361 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ 
รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 

9 วท442 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
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    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีการสอนในรายวิชาประจ าสาขาวิชา จ านวน 12 รายวิชา 
และ มีอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่อวิชา ผู้สอน 

1 วท211 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2 วท372 โครงงานวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ

3 วท333 อิเล็คทรอนิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ
4 วท467 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับภูมิปัญญา อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
5 วท466 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ

6 วท221 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
7 วท377 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
8 วท364 เ ทคนิ คท า งชี ว วิ ท ย าและ เ คมี ส า ห รั บค รู

วิทยาศาสตร ์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

9 วท231 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัต ิ
10 วท482 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
11 วท251 ธรณีวิทยาเบื้องต้น อ.ดร.บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ 
12 วท252 โลกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา รศ.ดร.เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา 

 ผลการด าเนินงานพบว่าทุกรายวิชาสามารถขึ้นในระบบของมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 2558 ของแต่ละเทอม ตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย ที่สามารถ
ตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ จึงมีข้อก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการเช่นนี้ตามการติดตาม
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไป และ ให้คณาจารย์ทุกท่านจัดท า มคอ.5 ให้เป็นไปตามก าหนดเช่นกัน 
เพื่อจัดท า มคอ.7 ในโอกาสต่อไป (B.Ed.GSc_58_5.2_2: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดรายวิชาที่เน้นทักษะการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
project based learning เพื่อบูรณาการกับการวิจัย เช่น รายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจัย น าไปใช้จัดกิจกรรมในรูปแบบของ
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางสังคมด้านการศึกษา หรือ น าศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาสืบค้นทางวิชาการเพื่อมาท างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีรายวิชาที่เน้นให้นิสิตตระหนักถึง
ความส าคัญของเนื้อหาวิชาการเพื่อไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศิลปและวัฒนธรรมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการศึกษาในการแสดงผลงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและนิสิตทุกช้ันปีได้ศึกษาเรียนรู้ และเมื่อมีกระบวนการเหล่านั้นแล้ว จะมี
การประชุมรายงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงกิจกรรม และ รูปแบบของการบูรณา
การเพื่อน าเผยแพร่และส่งเสริมผลงานของนิสิตในหลักสูตรต่อไปเพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางในการ
ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.GSc_58_5.2_3: มคอ.3 ที่เกี่ยวข้อง และ B.Ed.GSc_5.4_5: เล่ม
โครงงานวิทยาศาสตร์/ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์) นอกจากนี้ในรายวิชา วท212 เคมีส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 2 อาจารย์ผู้สอนได้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้และได้เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับชาติในฐาน TCI 
(B.Ed.GSc_58_.2_5: บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 

 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_5.2_1 มคอ.3 ที่เกี่ยวข้อง 
B.Ed.GSc_58_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.2_3 มคอ.3 ที่เกีย่วข้อง 
B.Ed.GSc_58_5.2_4 เล่มโครงงานวิทยาศาสตร/์ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
B.Ed.GSc_58_5.2_5 บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีการก าหนดให้ผู้สอนใช้กล
ยุทธ์การสอนที่พัฒนาตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ของบัณฑิตอันพึงประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ปรากฏอยู่ใน curriculum mapping (B.Ed.GSc_58_5.3_1: 
มคอ.2 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หน้า 69 – 83) จากนั้นอาจารย์ผู้สอนออกแบบการจัดการ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายละเอียดวิชาที่ปรากฏใน มคอ.2 และด าเนินการจัดท า มคอ.3 ให้เป็นไปตาม
การก ากับ และ ติดตามของกองบริการการศึกษา โดย มคอ.3 แสดงรูปแบบการประเมินผลการจัดการการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย (B.Ed.GSc_58_5.3_2: มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558) และ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อด าเนินการจัดการศึกษาจบภาคการศึกษาแล้วมีการติดตาม
ผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน มคอ.3 เพื่อเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึ กษานั้ น  จ ากนั้ นน าข้ อ เสนอแนะไปจั ดท า รายงานผลการจั ดการ เ รี ยนรู้ ใ น  มคอ . 5 
(B.Ed.GSc_58_5.3_3: มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558) เพื่อน าไปประมวลผลแต่ละ
รายวิชาเพื่อเขียนข้อสรุปส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตร ใน มคอ.7 (B.Ed.GSc_58_5.3_4: มคอ.7 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558) จากนั้นน ารายงานการประชุมน าเสนอต่อภาควิชา และ คณะ 
ตามล าดับ (B.Ed.GSc_58_5.3_5: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)    

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
  หลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนรู้โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่สอน
เป็นทีม และ มีการประชุมเรื่องผลการเรียนของทุกรายวิชาที่ท าการเปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยเมื่อ
ด าเนินการการเรียนการสอนจบภาคการศึกษาแล้ว ผู้สอนส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนร่วมกับผลการสอบ
ของนิสิต เพื่อจัดท า มคอ.5 ให้เห็นว่ามีการด าเนินการในเรื่องใดที่สอดคล้องกับ มคอ.3 เพื่อน าประเด็นที่ได้ 
จัดท าเป็นแนวทางหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการสอน เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.GSc_58_5.2_5: รายงานการประชุม)    
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีระบบการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของกอง
บริการการศึกษา ที่มีการก าหนดกรอบในการให้ทางหลักสูตรน าข้อมูล มคอ.5 ขึ้นในระบบออนไลน์หลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกรายวิชา จากนั้นทางหลักสูตรได้ก าหนดเวลาก่อนการขึ้นในระบบของกอง



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หน้า 74 
 

บริการการศึกษา ทั้งนี้มีการติดตามโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับผ่านภาควิชา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในกรณีที่ยังมี มคอ.5 และ มคอ.7 ขึ้นระบบไม่ครบจะมีการติดตามไปที่
อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ด าเนินการ และถ้าอาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรยัง
ไม่ด าเนินการจะมีรายงานไปที่ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์รับทราบตามล าดับ (B.Ed.GSc_58_5.3_5: 
รายงานการประชุม)   
 ผลการด าเนินงานพบว่าทุกรายวิชาสามารถขึ้นในระบบของมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาเมื่อจบภาค
การศึกษา 2558 ของแต่ละเทอม ตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย ที่สามารถ
ตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ จึงมีข้อก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการเช่นนี้ตามการติดตาม
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไป และ ให้คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อจัดท า มคอ.7 ให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรทุกด้าน ต่อไป (B.Ed.GSc_5ค_5.3_5: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  

 
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_5.3_1 มคอ.2 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หน้า 69 – 83 
B.Ed.GSc_58_5.3_2 มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.GSc_58_5.3_3 มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.GSc_58_5.3_4 มคอ.7 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.GSc_58_5.3_5 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     
ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออื่น ๆ และ/หรือการด าเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรนั้น ๆ    
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5 คุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
(ตาม
เกณฑ ์
 ไม่เป็น
ตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการประชุม
จ านวน 7 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน โดยมีอาจารย์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมการประชุม 
(B.Ed.GSc_58_5.4_1: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา (B.Ed.GSc_58_5.4_2: มคอ.
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศกึษา ให้ครบทุกรายวิชา 

 หลักสูตรมีการน า มคอ.3 ทุกรายวิชาเข้าสู่
ระบบของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาค
การศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
(B.Ed.GSc_58_5.4_3: มคอ.3 รายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2558) 
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
(ตาม
เกณฑ ์
 ไม่เป็น
ตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 หลักสูตรมีการน า มคอ.5 ทุกรายวิชาเข้าสู่
ระบบของคณะวิทยาศาสตร์หลังปิดภาค
การศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา ภายใน
ก าหนดเวลา 
(B.Ed.GSc_58_5.4_4: มคอ.5 รายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2558) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

 หลักสูตรมีการน า มคอ.7 เข้าสู่ระบบของ
คณะวิทยาศาสตร์หลังจบปีการศึกษา 
ภายในก าหนดเวลา 
(B.Ed.GSc_58_5.4_5: มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2557 และ 2558) 

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรท าการเปิด
สอนในสามหมวดวิชา ได้แก่ (1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทุก
รายวิชาด้วยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ (2) 
หมวดวิชาชีพครู มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทุก
รายวิชาด้วยคณะศึกษาศาสตร์ และ (3) 
หมวดวิชาเอก มีการทวนผลสัมฤทธิ์โดย
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ก ศ . บ .
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(B.Ed.GSc_58_5.4_1: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

 การศึกษา 2558 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากปี
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
(ตาม
เกณฑ ์
 ไม่เป็น
ตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

การศึกษา 2556 ตามรายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 
(B.Ed.GSc_58_5.4_5: มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2557 และ 2558) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 ปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่ใน
หลักสูตร คือ อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
(B.Ed.GSc_58_5.4_6: รายงานการเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ในหลักสูตรทุก
คนต้องเข้าร่วมการสัมมนาปีละ 6 ครั้ง คือ 
การสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก
ประสบการวิชาชีพของนิสิต ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา และเข้าร่วมการประชุมตาม
ความสนใจเฉพาะสาขาวิชา 
(B.Ed.GSc_58_5.4_6: รายงานการเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

 ปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร 2 คน คือ นายยุทธศักดิ์  ด่าน
ยุทธศิลป์ (นักวิทยาศาสตร์) และ นาง
จันทร์แรม แย้มเยื้อน (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คน ได้รับพัฒนาวิชาการ 
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
(ตาม
เกณฑ ์
 ไม่เป็น
ตามเกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

และ/หรือวิชาชีพ 
(B.Ed.GSc_58_5.4_6: รายงานการเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรได้จาก
การส ารวจในวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 
4.21 ระดับดี(B.Ed.GSc_58_5.4_7: 
รายงานผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

 ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ ต่อบัณฑิตใหม่ ได้จากการ
ส ารวจของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สอบถามผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2557 เท่ากับ 4.62 ระดับดีมาก 
(B.Ed.GSc_58_5.4_8: รายงานผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่)  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.GSc_58_5.4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
B.Ed.GSc_58_5.4_2 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
B.Ed.GSc_58_5.4_3 มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.GSc_58_5.4_4 มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.GSc_58_5.4_5 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2557 และ 2558 
B.Ed.GSc_58_5.4_6 รายงานการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.4_7 รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร 
B.Ed.GSc_58_5.4_8 รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นได้จัดการผ่านที่ประชุมของ
ภาควิชา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะร่วมกันจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเพื่อ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อทดแทนกับของเก่าที่เสีย หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์, LCD Projector, ไมโครโฟน เป็นต้น) 
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้ดีตลอดการจัดการเรียนการสอน โดยใน
การประชุมจะมีการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วน มีการจัดล าดับความส าคัญของครุภัณฑ์ที่
เสนอ และจะมอบหมายให้กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของภาควิชาเป็นผู้ประสานงานกับคณะ ใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นั้น มอบหมายให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ประจ า
วิชาเป็นผู้ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของภาควิชา ภาควิชาใช้ที่ประชุมภาควิชาใน
การติดตามการใช้งบประมาณว่าได้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนหรือไม่ 
(B.Ed.GSc_58_6.1_1: รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดสรรครุภัณฑ)์ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และจัดหาหนังสิอและวารสารไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสาหรับการค้นคว้าและ
เรียนรู ้รวมถึงการรวบรวมผลงานของนิสิตที่เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชา (B.Ed.GSc_58_6.1_2: ภาพถ่ายตู้จัดเก็บโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการ wifi 
ซึ่งสนับสนุนโดยภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในที่ประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการประเมิน
ความต้องการและความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยมีการพิจารณาประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่นอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีในภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปว่ามีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด และได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ในปีการศึกษา 2558 ที่ประชุม 
มีการพิจารณาครุภัณฑ์หลายชนิดที่ใช้ในการเรียนการสอน จากนั้น กรรมการประจาหลักสูตรร่วมจัดท า
แผนและงบประมาณของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยการตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตร เช่นการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 
เครื่อง เครื่องถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ 1 เครื่อง เครื่องช่างน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง และ เครื่องอบลมร้อน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร เช่น วท221 วท322 และงานวิจัยของนิสิตและ
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อาจารย์ และเสนอต่อฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อได้รับงบประมาณ ภาควิชาด าเนินการจัดซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก ่เครื่องปรับอากาศ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ เพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีต่างๆ ของหลักสูตร (B.Ed.GSc_58_6.1_3: ตาราง excel แสดงแผน
งบประมาณภาควิชา)  
 นอกจากการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว ภาควิชาได้จัดท าระบบการซ่อมแซมห้องเรียนและ
อุปกรณ์ประกอบห้องเรียน/ห้องปฏิบัต ิโดยให้อาจารย์เจ้าของวิชา (ซึ่งบางคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้วย) หรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องท าบันทึกแจ้งมายังหัวหน้าภาควิชา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อซ่อมแซมห้องเรียนหรือ
อุปกรณ์ประกอบห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการซ่อมแซมที่ไม่เป็น
ร ะบบ  ไ ม่ มี ก า ร จั ด ล า ดั บ ก า ร ซ่ อ ม  แ ล ะ เพื่ อ ต ร ว จส อ บก า ร ใ ช้ ง บป ร ะม าณ ใ นก า ร ซ่ อ ม  
(B.Ed.GSc_58_6.1_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต (B.Ed.GSc_58_6.1_4: ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิต) 
ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
การให้ห้องพักส าหรับนิสิตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือท ากิจกรรม ทางภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณ
ในการซื้อสารเคมีและจัดกิจกรรมที่จ าเป็นต่อนิสิตเพื่อการเรียนการสอน และ ท าการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศที่สามารถใช้ได้จากห้องเรียน 15-622 ไปไว้ในห้องพักนิสิตแทนเครื่องปรับอากาศเก่า 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

จากการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้น า
ผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน แล้วกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ประชุม
ในการประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาการตั้งแผนงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2559 ในการเสนอขอซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าด้วยงบประมาณเงินรายได้ที่
มีจากัด ท าให้สามารถจัดซิ้อครุภัณฑ์ที่ควรจะมีได้ไม่มาก แต่ก็ท าให้การปรับปรุงจากผลการประเมินนั้น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยการมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2 เครื่อง ส่วนครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ควรจะมีที่ยังไม่สามารถจัดหาได้ในปีงบประมาณนี ้กรรมการประจ าหลักสูตร
จะได้ด าเนินการร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนของภาควิชา และฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เหลือ ในการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดิน ตามระบบการดาเนินงานใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้น าผลการ
ประเมินจากนิสิต เรื่องการมีจุด wifi ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ และเป็นผลให้มีการปรับปรุง
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ตามผลการประเมินดังกล่าวโดยท าการติดตั้ง wifi ใหม่จานวน 24 จุด ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ 
(B.Ed.GSc_58_6.1_1: รายงานการประชุม; B.Ed.GSc_58_6.1_3: ตาราง excel แสดงแผน
งบประมาณภาควิชา)  
 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์เป็น
เครื่องระเหยสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องกลั่นระเหยไอน้ า 1 เครื่อง  และ เครื่องสเปกโฟโตมิเตอร์ 
1 เครื่อง ไว้ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย คือ วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ไว้ส าหรับให้นิสิตสนใจท าวิจัยเกี่ยวข้องกับการสกัด
สารเคมีและการตรวจสอบสาร และสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติตามที่นิสิตสนใจ 
เนื่องจากหลักสูตรไม่เคยมี เครื่องระเหยสุญญากาศ และ เครื่องกลั่นระเหยไอน้ า ซึ่งในปีการศึกษา 2555 
นิสิตมีความสนใจในการท าวิจัยสกัดสารระเหยเป็นจ านวนหลายกลุ่ม ดังนั้นจึงเสนองบประมาณและได้
เครื่องกลั่นทั้ง 2 เครื่อง มาเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิต และ เครื่องสเปกโฟโตมิเตอร์ใหม่มาทดแทน
เครื่องเก่าที่ก าลังแทงจ าหน่ายในปีการศึกษา 2558 และ ในปีการศึกษา 2557 นิสิตที่ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ได้ใช้เครื่องมือเครื่องกลั่นระเหยทั้ง 2 เครื่อง ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น การสกัดลิพิดจากตะไคร่น้ า การสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวา และ การท าเทียนจากหม้อ
กากน้ าตาล นอกจากนี้ เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ใช้ในโครงงานเรื่องการสกัดแทนนิน และ การผลิตชุด
ตรวจสอบปริมาณคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้นิสิตสนใจที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้
เทคนิคการปลอดเชื้อ ในปีการศึกษา 2557 ได้รับจัดสรร เครื่องหม้อนึ่งไอน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง 
และ นิสิตได้ใช้ในการท าโครงงาน คือ การผลิตเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย จากการผลักดัน
ดังกล่าวท าให้นิสิตสามารถได้รับรางวัลระดับชาติในการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคัลธัญบุรี ในปีการศึกษา 2558 ได้รับเช่นการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
2 เครื่อง เครื่องถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ 1 เครื่อง เครื่องช่างน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง และ เครื่องอบลมร้อน 
1 เครื่อง ท าให้นิสิตท างานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น (B.Ed.GSc_57_6.1_4: รายช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์)  
รายการหลักฐานอ้างองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_6.1_1 รายงานการประชุมภาควิชา  
B.Ed.GSc_58_6.1_2 ภาพถ่ายตู้จัดเก็บโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตร ์
B.Ed.GSc_58_6.1_3 ตาราง excel แสดงแผนงบประมาณภาควิชา 
B.Ed.GSc_58_6.1_4 ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิต 
B.Ed.GSc_58_6.1_6 รายช่ือโครงงานวิทยาศาสตร ์
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนนิการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 

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

- ไม่มี - 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
- ไม่มี - 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปกีารศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 
 แผนการปรับปรุงหลักสูตรฉบบัปรับปรุงปีการศึกษา 2560 เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 และ 
จะด าเนินการแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ: จะด าเนินการท าแผนหลังจากผ่านการประเมินระดับหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
  1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนิสติและการเตรียมความพร้อมนิสิตที่ด ีด้วย

การก าหนดกรอบจ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรบันิสิต และก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อม
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นิสิตได้ค้นพบตนเองว่ามีความรักในสายวิชาชีพครูหรือไม่ เป็นการ
ป้องกันการออกกลางคันของนิสิต และช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังน า
ผลการรับนิสิตมาทบทวนกระบวนการเพื่อไปน าไปสู่การปรับปรุงให้การด าเนินงานดีขึ้นในปีต่อไป 

 1.2 เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจ านวนหน่ึงไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามา
เรียนในระบบ ดังนั้น หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีที่มีนักศึกษาสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ านวน
รับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่ระบุไว้ มคอ.2 

 1.3 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศกัยภาพสูงทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานวิชาการ 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูงในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จนสามารถผลิตผล
งานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 1.4 ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถอยู่ในหลักสูตรได้จนครบวาระ 

 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่แล้วนั้นมาสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

 1.6 นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ทีทันสมัยจากการบูรณาการสาระรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

 1.7 หลักสูตรมีระบบพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ และอาจารย์
ผู้สอนที่ชัดเจน ทั้งในส่วนของการจัดท า มคอ.3, 4 มคอ.5,6 และเมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ.7 อย่างเข้มแข็ง  

 1.8 ห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณ อปุกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการ
ปรับปรุงความพร้อมทางกายภาพของสถานที่ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 
 
 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  น าข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นิสิต และ วางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึง
การจัดกจิกรรมหรือโครงการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลักสูตรที่มีการผลิตบณัฑิตในสถาบนัอื่น 
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3. การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
  3.1 การวางแผนและก ากับควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2559 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ
นิสิตและคณาจารย ์
  3.2 การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่เปลี่ยนจาก 9 
มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน เริ่มใช้ปีการศกึษา 2560 

 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 1.1 

องค์ประกอบที่ 2 4.86 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี ้2.1, 2.2 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับดี 3 ตัวบง่ชี้ 3.1,3.2,3.3 
องค์ประกอบที่ 4 3.48 ระดับดี 3 ตัวบ่งช้ี 4.1,4.2,4.3 
องค์ประกอบที่ 5 4.00 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี ้5.1,5.2,5.3,5.4 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งช้ี 6.1 
เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.86 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี ้
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

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 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

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 3.92 4.25 4.81  ระดับดี 

 
ระดับ

คุณภาพ 
ดี 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
เป็นผู้ที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมีผลสะท้อนจากการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในระดับดีมากต่อเนื่อง
มาทุกปี  

2. บัณฑิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                   
มีอัตราการได้งานท าสูงภายหลังส าเร็จการศึกษา
มีงานท าเร็ว เนื่องจากเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาต่างๆ ที่คัดเลือก
บัณฑิตเข้าท างาน  

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตและการ
เตรียมความพร้อมนิสิตที่ดี ด้วยการก าหนดกรอบ
จ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต และก่อน
เปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ค้นพบตนเองว่ามีความ
รักในสายวิชาชีพครูหรือไม่ เป็นการป้องกันการ
ออกกลางคันของนิสิต และช่วยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังน าผล
การรับนิสิตมาทบทวนกระบวนการเพื่อไปน าไปสู่
การปรับปรุงให้การด าเนินงานดีขึ้นในปีต่อไป 

1. เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
จ านวนหนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามาเรียนในระบบ 
ดังนั้น หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีที่มี
นักศึกษาสละสิทธิ์ ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ านวนรับ
นักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่ระบุไว้ มคอ.2  
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
  
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศักยภาพ

สูงทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานวิชาการ รวมถึงเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงใน
ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จนสามารถ
ผลิ ตผลงานวิ ช าการที่ ตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล  

1. ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่สามารถอยู่ในหลักสูตรได้จนครบ
วาระ 

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วนั้นมาสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ทีทันสมัยจากการบูร
ณาการสาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ได้รับรางวัล
ระดับชาติ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาดูแลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ และอาจารย์ผู้สอนที่ชัดเจน 
ทั้งในส่วนของการจัดท า มคอ.3, 4 มคอ.5,6 และ
เมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ.7 อย่างเข้มแข็ง 

  
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
   
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
1. ห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์บางส่วนยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

 

1. จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือ
พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการปรับปรุง
ความพร้อมทางกายภาพของสถานที่ ให้
สอดคล้องกับจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนีไ้ด้มีการด าเนินการจริง 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนีเ้พียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ไดป้ระจ าหลักสูตรอืน่ๆ อีก 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ไดป้ระจ าหลักสูตรอืน่ๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... 

และ หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

 

หมายเหตุ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที ่: ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที ่: ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที ่: ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ ดร.อัครินทร์ บุญสมบัต ิ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที ่: ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที ่: ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์  สมินทร์ปญัญา (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดคีณะวิทยาศาสตร์) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

ภาคเรียนที่ 1/2558               
SC332 1/2558 7 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC391 1/2558 8 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC374 1/2558 19 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SCI431 1/2558 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC442 1/2558 20 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC212 1/2558 11 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC361 1/2558 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
SC271 1/2558 13 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC322 1/2558 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC371 1/2558 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC377 1/2558 21 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
SCI303 1/2558 18 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
ภาคเรียนที่ 2/2558               

SC211 2/2558 28 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
SC466 2/2558 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC252 2/2558 0 2 7 9 7 6 1 0 0 0 0 0 32 32 
SC372 2/2558 26 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC467 2/2558 13 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
SC231 2/2558 8 6 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC333 2/2558 17 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC251 2/2558 1 6 8 11 5 2 1 0 0 0 0 0 34 34 
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SC362 2/2558 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
SC371 2/2558 20 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC378 2/2558 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
SC221 2/2558 16 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC482 2/2558 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการที่ด าเนนิการ 
    
    
    
    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 
 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมนิโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
     
     
     
     
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคล
และความรับผดิชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 

 
 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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ภาคผนวก 2 
Common Data Set 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 44 คน   
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 22 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 104 คะแนน  4.78 
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 50.00 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
5 จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 42 คน   
6 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 42 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 116.67 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
5.00 คะแนน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน 5.00 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
3.33 คะแนน 3.33 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1 ชิ้น   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
 ชิ้น   
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55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
 ชิ้น   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
 ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

4 ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิ้น   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
  ชิ้น   
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70 จ านวนผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานคน้พบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรบัการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 3.2 น้ าหนัก 5.00 
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 3.2  น้ าหนัก  5.00 
 
 
 


