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 หน้า 2 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ
ดาํเนินงานในปีการศึกษา 2558  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดบัคุณภาพ
อยูใ่นระดบัดีมาก (4.21 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ  (13 ตวั
บ่งช้ี) โดยองคป์ระกอบท่ี 1 (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร และมีจาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัดีมาก (องคป์ระกอบท่ี 2) มีจาํนวน 3 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบั
ดี  (องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5 ) และมีจาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง  (องคป์ระกอบท่ี 6 )  
 
 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมนิเฉล่ีย 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอ้ย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบท่ี 2 4.40 ระดบัดีมาก 2 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 3 3.67 ระดบัดี 3 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 4 3.33 ระดบัดี 3 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 5 3.75 ระดบัดี 4 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 6 3.00 ระดบัปานกลาง 1 ตวับ่งช้ี 
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุก

องค์ประกอบ 
3.68 ระดบัดี 13 ตวับ่งช้ี 

 

 
 
 

 



 หน้า 3 

คาํนํา 
 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ได้ดาํเนินการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจาํปีการศึกษา 2558 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ซ่ึงเป็นการประกนัคุณภาพการจดั
การศึกษาว่าหลกัสูตรไดด้าํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานต่างๆ กบัองค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาและเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคุณภาพการบริหารหลกัสูตร 

 ขอขอบคุณอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุนภาควิชาเคมีทุกท่านท่ีร่วมมือให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา 2558 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตรในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี 

 

 

ดร.งามจิต ไพรงาม 

ประธานหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาเคมี 

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 
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 หน้า 5 

หมวดท่ี 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 
ช่ือหลักสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  ช่ือยอ่ กศ.บ. (เคมี) 
ช่ือภาษาองักฤษ Bachelor of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103407 
 
วตัถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) มีความรอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลกัวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอยา่งลึกซ้ึง 
2) มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนในดา้นเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อยา่งสร้างสรรค ์
3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
4) สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

รายช่ืออาจารย์ประจาํหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดบั) 

สาขาวชิา 
1 *อ.งามจิต  ไพรงาม วท.บ.(เคมี) 2537, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์

ประยกุต)์ 2541, Ph.D.(Chemistry) 2551 
2 *ผศ.สุเชาวน์  ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคมี) 2547, วท.ด.(ชีวเคมี) 2553 
3 *รศ.รัชนก  ป่ินแกว้ วท.บ.(เคมี) 2541, วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ 2544, ปร.ด.(เคมี

อินทรีย)์ 2550 
4  อ.ดวงแข  ศรีคุณ B.A.(Chemistry) 2549, Ph.D.(Chemistry) 2554 
5  ผศ.วราดุล  ฉตัรทอง วท.บ.(เคมี) 2527, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) 2538 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 



 หน้า 6 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช ้1/2556 ประเมินหลกัสูตรตามดชันีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลกัสูตรปี 2561 
         หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เร่ิมใชห้ลกัสูตรตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โดยในปีการศึกษา 2558 ยงัไม่ครบตามรอบระยะเวลาปรับปรุงหลกัสูตร 
 
ผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1.1 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_1.1_1 เล่มหลกัสูตร (มคอ.2) ฉบบัท่ี สกอ. ประทบัตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_58_1.1_2 ขอ้มูลรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

(รายงานคุณวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการ)  
B.Ed.Chem_58_1.1_3 หนงัสือรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
 
 



 หน้า 7 

หมวดท่ี 2 
บัณฑติและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที ่2.1)       

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) สาํรวจคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2557 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ดา้น คือ (1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (6) ดา้นทกัษะ
การจดัการเรียนรู้ สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงัน้ี 

มีจาํนวนบณัฑิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ท่ีสาํเร็จการศึกษารวม 41 คน โดยไดรั้บ
แบบสํารวจกลบัมาจาํนวน 16 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 39.02 จากจาํนวนบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 
เฉล่ียเท่ากบั 4.58 (73.32/16) 
 

ข้อมูลประกอบการคาํนวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  

ลําดบัท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  เฉล่ีย 4.58 
1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 41 
2 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 16 

3 ผลการประเมินจากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต  คะแนน 4.58 
 (1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.69 
 (2) ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.46 
 (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา คะแนน 4.48 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ คะแนน 4.67 
 (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 4.67 

 (6) ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ คะแนน 4.54 
 ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑิตมหาวิทยาลยั “มีทกัษะส่ือสาร” คะแนน 4.48 
4 ผูต้อบแบบประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อผูส้าํเร็จการศึกษา  ร้อยละ 39.02 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_2.1_1 รายงานความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ประจาํปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Chem_58_2.1_2 ตวัอยา่งแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประจาํปีการศึกษา 2558 
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ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งช้ีที ่2.2)  
 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) สํารวจการมีงานทาํของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 โดยใชก้ารสํารวจดว้ยการให้บณัฑิตตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีบณัฑิตสาํเร็จการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) จาํนวน 
41 คน พบว่า มีบณัฑิตตอบแบบสอบถาม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56 ของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมี
บณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จาํนวน 32 คน จากจาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจโดยไม่
นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้ท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนงานใหม่ ผูท่ี้
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบทและผูท่ี้เกณฑ์ทหาร จาํนวน ....-... คน คิดเป็นร้อยละ 84.21  ซ่ึงเท่ากบั 
4.21 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการคาํนวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดบัท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

บัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 84.21 
1 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 41 
2 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบสาํรวจเร่ืองการมีงานทาํ   คน 40 
3 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหลงัสาํเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 32 

4 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน - 
5 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา คน - 
6 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจาํ

อยูแ่ลว้ 
คน - 

7 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คน 2 
8 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน - 
9 จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร คน - 
10 ร้อยละของผูต้อบแบบสาํรวจเร่ืองการมีงานทาํ (อยา่งนอ้ยร้อยละ 70) ร้อยละ 97.56 

 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 

บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรไดง้านทาํตรงตามสาขา และสามารถสอบบรรจุเป็นครูผูช่้วยได้

ลาํดบัตน้ๆ ของเขตพ้ืนท่ี  และบณัฑิตบางคนท่ีอยูใ่นช่วงรอการบรรจุครูผูช่้วย  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_2.2_1 รายงานสรุปบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ ประจาํปีการศึกษา 2558 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที ่3.1) 

- การรับนิสิต  
 หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการรับนิสิต (B.Ed.Chem_58_3.1_1) ท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัและคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรเขา้เรียนในหลกัสูตร
และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ระบุไวอ้ย่างชัดเจนในมคอ.2 (B.Ed.Chem_58_3.1_2) และมีระบบและ
กลไกในการรับนิสิตดงัน้ี  

1. หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี กาํหนดแผนการรับนิสิตของหลกัสูตรตาม มคอ.2 จาํนวน 30 
คน โดยหลกัสูตรร่วมกบัมหาวิทยาลยัเปิดรับสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบรับตรง 
แบ่งเป็น สอบคดัเลือกรับตรง โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการคดัสรรนกัเรียนพหุ
ปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว และ 2) ระบบแอดมิชชนักลาง  

2. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑ์การรับนิสิตท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตร โดยผูเ้ขา้
ศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงหลกัสูตรใหค้วามสาํคญักบักระบวนการคดัเลือกนิสิตท่ีจะเขา้เรียนในหลกัสูตร
ใหมี้คุณสมบติัและศกัยภาพในการเรียนจนสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

3.  มหาวิทยาลยัและสทศ. ประกาศและดาํเนินการรับสมคัร ดาํเนินการจดัสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์  
4.  มหาวิทยาลยัดาํเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ดาํเนินการรับรายงานตวัตามวนัเวลาท่ี

กาํหนด หากจาํนวนนิสิตท่ีรายงานตวัไม่ครบอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหรือประกาศสอบต่อไป 
5.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานการรับนิสิต เช่น คุณสมบติัและ

เกณฑก์ารรับนิสิต จาํนวนการเรียกสมัภาษณ์ และหาแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุงต่อไป 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรกําหนดเกณฑ์รับตรงนิสิตให้มีการสอบ  4 วิชา คือ คณิตศาสตร์  เคมี 
ภาษาองักฤษ และวดัแววความเป็นครู ซ่ึงมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรร่วมเป็นกรรมการในออกขอ้สอบคดัเลือกรายวิชา
เคมี พบว่า ในปีการศึกษา 2557 มีจาํนวนนิสิตท่ีรับเขา้ทั้งหมด 26 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัแผนการรับนิสิต  

ดังนั้ นในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ์และวีดิทศัน์ไปยงัโรงเรียนต่างๆ อีกทั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการรับนิสิต 
ประจาํปีการศึกษา 2558 โดยมีกระบวนการติดตามพิจารณาการสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี 
(สอบตรง) ตามระบบการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเปล่ียนจากการจดัสอบโดยมศว มาเป็นการยื่นคะแนน 
GAT PAT และ 7 วิชาสามญั แทนเพ่ือเป็นการลดภาระการสอบของนกัเรียน โดยหลกัสูตรมีการกาํหนดเกณฑก์ารรับ
นิสิตโดยกาํหนดค่านํ้ าหนักระดบัคะแนน GAT (ความถนดัทัว่ไป 10%)  PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%) 
PAT2 (ความถนดัทางวิทยาศาสตร์ 20%) PAT 5 (ความถนดัทางวิชาชีพครู 30% เกณฑข์ั้นตํ่า 50) และวิชาสามญั เคมี 
(30% เกณฑ์ขั้นตํ่า 45) เพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตท่ีจะเขา้เรียนในหลกัสูตรให้มีคุณสมบติัและ
ศกัยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด (B.Ed.Chem_58_3.1_3)  มีการแต่งตั้ ง
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในการสอบสัมภาษณ์ มีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาในการคดัเลือกท่ีจาํเป็นต่อการเรียนใน
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หลกัสูตรให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมดา้นสุขภาพกายและจิต โดยผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์ทุกคนตอ้ง
ผ่านการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเคมี 1 ขอ้ และมีการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาตดัสินผลร่วมกนั พบว่า 
ในปีการศึกษา 2558  ระบบรับตรงมีการรายงานตวั 9 คน โครงการรับตรงเครือข่าย 1 คน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามแผนการ
รับ เน่ืองจากนกัเรียนไม่มารายงานตวั จึงปรับจาํนวนรับแอดมิชชนักลาง เพ่ิมเป็น 20 คนและมีนกัเรียนมารายงานตวั 
15 คน รวมทั้งส้ิน 25 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัแผนการรับนิสิต (B.Ed.Chem_58_3.1_4) นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัไดก้ระตุน้
เน้นการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมเติมโดยร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE วันท่ี  27–28 พฤศจิกายน  2558 
(B.Ed.Chem_58_3.1_5) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านเคมีและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนท่ีมาเข้าร่วม
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจมีค่าเท่ากบั 4.05 จากคะแนนเตม็ 5 

จากการสาํรวจผลการเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรพบว่านิสิตท่ีมาจากโครงการเครือข่ายมกัมี
ผลการเรียนปานกลางเม่ือเทียบกบันิสิตท่ีมีจากการรับตรงและแอดมิชชนักลาง จึงไดมี้การปรับเกณฑ์โครงการรับ
ตรงนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเดิมกาํหนดให้นักเรียนเสนอรายงานสรุปโครงงาน
วิทยาศาสตร์และแสดงเหตุผลความตั้งใจท่ีจะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มศว และเกณฑโ์ครงการคดัสรรนกัเรียนพหุ
ปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว ซ่ีงเดิมเปิดโอกาสให้นกัเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวนัและประสานมิตร มีคะแนนเฉล่ียสะสม >2.75 ดงันั้นเพ่ีอให้ไดน้กัเรียนท่ีมี
ความพร้อมในการเรียนมากข้ึน ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรจึงเพ่ิมเกณฑค์ะแนน GAT PAT และวิชาสามญัซ่ึงเป็น
แบบเดียวกบัเกณฑใ์นระบบคดัเลือกรับตรง และพบว่านิสิตในชั้นปีท่ี 1 ท่ีมาจากโครงการโรงเรียนเครือข่ายมีผลการ
เรียนอยูใ่นเกณฑดี์มาก หลกัสูตรเห็นชอบใหใ้ชเ้กณฑรั์บนิสิตน้ีต่อในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.Chem_58_3.1_6) 

สืบเน่ืองจากปีการศึกษา 2558 มศวเน้นอตัลักษณ์ให้นิสิตมีทักษะส่ือสาร ดังนั้ น ในปีการศึกษา 2559 
หลกัสูตรพิจารณาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ตามระบบการรับนิสิตของ
มหาวิทยาลยั และมีการกาํหนดเกณฑก์ารรับนิสิต ระดบัคะแนน GAT/PAT และผลการสอบ 9 วิชาสามญัในวิชาเคมี 
ความถนัดทางวิชาชีพครูและเพ่ิมวิชาภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดย สทศ. นอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมการรับนิสิตรับตรง
แบบโครงการทกัษะพิเศษ (ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน) เพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตท่ีจะเขา้
เรียนในหลกัสูตรให้มีคุณสมบติัและศกัยภาพในการเรียนมากข้ึน และมีการปรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินผล โดย
คะแนนขั้นท่ี 1 ร้อยละ 50 (เกณฑ์การรับนิสิต) และคะแนนขั้นท่ี 2 ร้อยละ 50 (สอบสัมภาษณ์) แบ่งเป็นคะแนนการตอบ
คาํถามวิชาการ ร้อยละ 15 คะแนนเจตคติและความเขา้ใจในสาขาวิชา ร้อยละ 15 บุคลิกภาพ ร้อยละ 10 และความสามารถใน
การส่ือสาร ร้อยละ 10 (B.Ed.Chem_58_3.1_7)  

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยักาํหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อย่างมี
ความสุข ดงัน้ี  

- โครงการแรกพบสาขา โครงการเปิดร้ัวครอบครัวครูเคมี มศว คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2558 
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสิตครูเคมีทั้ง 5 ชั้นปี มีทาํกิจกรรมร่วมกนั (B.Ed.Chem_58_3.1_8) 



 หน้า 13 

- โครงการสวสัดีนอ้งพ่ีนิสิตครูวิทยา คร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2558 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมี
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสานสัมพนัธ์นิสิตครูวิทยา (B.Ed.Chem_58_3.1_9) 

- โครงการปฐมนิเทศ ตอ้นรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสิต มศว ในวนัท่ี 8-11 สิงหาคม 
2558 ซ่ึงมีกิจกรรมทาํบุญ บณัฑิตไทยไม่โกง กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบนักษตัริย ์และกิจกรรม 
8 ฐานเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ 9 ประการของ มศว (B.Ed.Chem_58_3.1_10) 

- โครงการพฒันาทกัษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 
2558 เป็นโครงการสําหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 มีกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู จาํนวน 12 ฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมใหนิ้สิตมีทศันคติและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนิสิตและ
อาจารย ์ 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2558 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 เพื่อ
แนวทางการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบันิสิต บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องคณะวิทยาศาสตร์ 
(B.Ed.Chem_58_3.1_11)  

- โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย-์คณิต-องักฤษ สําหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 
2558 เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั (B.Ed.Chem_58_3.1_12) 

- โครงการพบนิสิตใหม่ ของภาควิชาเคมี ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นิสิตใหม่ของหลกัสูตรได้
มีโอกาสรู้จกัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน โดยประธานหลกัสูตร
แนะนาํแนวทางการศึกษา การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งไดใ้ห้คาํแนะนาํแผนการเรียน และขอ้กาํหนดต่างๆ 
คู่มือการเรียนและปฏิทินวิชาการ ทาํให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 ไดรั้บทราบแผนการเรียน ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของ
มหาวิทยาลยั (B.Ed.Chem_58_3.1_13) 

จากผลการประเมินการจดัโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมพบว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑดี์ โดยโครงการพบนิสิตใหม่ มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดัโครงการคร้ังต่อไปให้รุ่นพ่ีมาเล่าประสบการณ์
การเรียนและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรจึงไดมี้การจดัโครงการต่างๆต่อไป และ
ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมโครงการพบนิสิตใหม่ โดยใหมี้นิสิตชั้นปีท่ี 4 มาเล่าประสบการณ์การเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลยัมีนิสิตเขา้ร่วมจาํนวน 23 คน ผลการประเมินพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 4.16 
จากคะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_58_3.1_13) และไดน้าํสรุปโครงการเขา้หารือในท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ข/ปรับปรุงการดาํเนินงานเสนอให้เพ่ิมเติมการแนะนาํเก่ียวกบัอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ี
เรียน และสาํหรับโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย-์คณิต-องักฤษ สาํหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเดิมในปีการศึกษา 
2557 จะเรียนปรับพ้ืนเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ในปีการศึกษา 2558 น้ีได้เพ่ิมการปรับพ้ืนฐาน
ภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะส่ือสาร นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 นิสิตประเมิน
ตนเองก่อนเขา้ร่วมโครงการมีความเขา้ใจเน้ือหาปานกลางและเขา้ใจมากข้ึนหลงัเขา้ร่วมโครงการแลว้ และในปี
การศึกษ า  2559 หลัก สู ตร เสนอการเพ่ิ มการทดสอบ ก่อนและหลัง เข้า ร่ วมโครงการ เพ่ื อ ติดตามผล 
(B.Ed.Chem_58_3.1_14) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.1_1 ระบบและกลไกการรับนิสิตของหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_2 มคอ 2 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2557 และ คร้ังท่ี 1/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_5 โครงการ SWU OPEN HOUSE 
B.Ed.Chem_58_3.1_6 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
B.Ed.Chem_58_3.1_7 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_8 โครงการแรกพบสาขา โครงการเปิดร้ัวครอบครัวครูเคมี มศว คร้ังท่ี 2 
B.Ed.Chem_58_3.1_9 โครงการสวสัดีนอ้งพี่นิสิตครูวิทยา คร้ังท่ี 5 
B.Ed.Chem_58_3.1_10 โครงการปฐมนิเทศ ตอ้นรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสิต มศว 
B.Ed.Chem_58_3.1_11 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_58_3.1_12 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย-์คณิต-องักฤษ สาํหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_58_3.1_13 โครงการพบนิสิตใหม่ ภาควชิาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_14 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตัวบ่งช้ีที ่3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา (B.Ed.Chem_58_3.2_1) 
โดยกาํหนดให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน ต่อจาํนวนนิสิตประมาณ 30 คน ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัประชุมอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี (B.Ed.Chem_58_3.2_2)  
 อาจารยท่ี์ปรึกษาติดตามผลการเรียนและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ผ่านระบบ social network และระบบฐานข้อมูล supreme2004 (B.Ed.Chem_58_3.2_3) ซ่ึงมี
ขอ้มูลดา้นการเรียน และขอ้มูลส่วนตวัของนิสิตซ่ึงทาํให้สามารถติดตามผลการเรียน กิจกรรมและติดต่อนิสิตเม่ือมี
ปัญหา และขอ้มูลท่ีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของภาควิชาเคมีไดเ้ก็บประวติันิสิตท่ีขอรับทุนการศึกษา/การกูย้ืมทาง
การศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดต่อประสานงานใหค้วามช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการดงัน้ี  

1. อาจารยท่ี์ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิตใหม่ สําหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 เพ่ือให้นิสิตใหม่ของ
หลกัสูตรไดท้าํความรู้จกัภาควิชาเคมี ประธานหลกัสูตร คณาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการ
แนะนาํแนวทางการศึกษา การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งไดใ้หค้าํแนะนาํแผนการเรียนและขอ้กาํหนดระเบียบ
ต่างๆ แจกคู่มือการเรียนและปฏิทินการศึกษา 

2. หลกัสูตรจดัระบบบริการให้คาํปรึกษาแก่นิสิต โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะดูแลนิสิตท่ีรับเขา้ในปี
การศึกษานั้นจนสาํเร็จการศึกษา โดยใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตทั้งปัญหาดา้นการเรียนโดยเฉพาะนิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า มี
ความเส่ียงท่ีจะออกกลางคนัหรือสาํเร็จการศึกษาล่าชา้ และปัญหาส่วนตวั และมีช่องทางในการขอรับคาํปรึกษาเม่ือ
นิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดยนิสิตสามารถเขา้พบและขอคาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไดท่ี้ห้องพกัของอาจารย ์และ
ช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น อีเมลล ์โทรศพัท ์เฟสบุค ไลน ์เป็นตน้ 

3. หลกัสูตรมีการติดตามขอ้มูลนิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเส่ียงท่ีจะออกกลางคนัหรือสําเร็จ
การศึกษาล่าชา้โดยประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียนรวมถึงการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนิสิต และนาํมาพิจารณาในการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหนิ้สิตสามารถสาํเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลกัสูตร  

4. หลกัสูตรไดมี้การปรับปรุงระบบการให้คาํปรึกษาโดยมีการจดัทาํแบบประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษา 
โดยใหนิ้สิตทุกชั้นปีทาํการประเมินเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาต่อไป  

5. นาํผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาจากนิสิตมาหารือในท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการดูแลนิสิตใหค้รอบคลุมและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ในปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรจดัให้นิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
พบว่าผลการประเมินระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีไดค้ะแนนเท่ากบั 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 และไดมี้
การนาํผลการประเมินเขา้หารือในท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 โดยมีขอ้เสนอแนะให้นิสิตไดมี้
การพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดพู้ดคุยปัญหาภายในกลุ่มของผูเ้รียน ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อภาค
การศึกษา  
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 ในปีการศึกษา 2558 จากการท่ีนิสิตไดมี้การพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดพู้ดคุยปัญหาภายในกลุ่มของ
ผูเ้รียน ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัมากข้ึน ทาํให้หลกัสูตรไดค้ะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพ่ิมข้ึน โดยพบว่าผลการประเมินระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์ไดค้ะแนนเท่ากบั 4.31 จากคะแนน
เตม็ 5 โดยมีขอ้เสนอแนะให้อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัเวลาใหเ้ขา้พบมากข้ึน (B.Ed.Chem_58_3.2_4)  ดงันั้นในปีการศึกษา 
2559 จึ ง เสนอให้ อาจารย์ท่ี ป รึกษ าแจ้งนิ สิ ตระบุ เวลา ท่ีส ามารถ เข้าพบได้อย่าง เป็ นท างการเพิ่ ม เติม 
(B.Ed.Chem_58_3.2_5)   

 หลกัสูตรได้จดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการสําหรับนิสิตการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ (Senior 
project) และในรายวิชาสมัมนา เพ่ือใหค้าํปรึกษาในการทาํโครงงานและเตรียมความพร้อมในการนาํเสนอผลงาน ใน
ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรมุ่งเนน้ในการเพ่ิมทกัษะการส่ือสารและสารสนเทศ  ICT ใหแ้ก่นิสิตและไดส้นบัสนุนให้
มีการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตดา้นวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาทกัษะการส่ือสารเพื่อวิชาชีพ ในวนัท่ี 8 
เมษายน 2559 ของภาควิชาเคมีและ Sci fair ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ในปีการศึกษา 2558 
นิสิตเสนอผลงานในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการและแบบปากเปล่า และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในโครงการน้ี 
จากผลการประเมินโครงการในภาพรวมไดเ้ท่ากบั 4.13 จากคะแนนเตม็ 5 และมีขอ้เสนอแนะใหมี้การจดัในปีถดัไป 
(B.Ed.Chem_58_3.2_6) 

หลกัสูตรได้จดัให้มีอาจารยนิ์เทศก์ทางศึกษาและเคมีให้แก่นิสิตในการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้คาํปรึกษาและประเมินนิสิต ในปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรไดจ้ดัให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และแนวทางในการเลือกโรงเรียนฝึกสอนระหว่างนิสิตชั้นปีท่ี 4 และ 5 และในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ไดร่้วมจดัปฐมนิเทศนิสิตปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน มีการบรรยายเร่ือง ครบเคร่ืองเร่ืองครู โดยอ.สมปอง ใจดีเฉย การสร้างแรง
บนัดาลใจ โดยอธิการบดี มศว และการวิจยัในชั้นเรียน โดย ดร.อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูลและไดจ้ดัสมัมนาระหวา่งและ
หลงัการฝึกสอน (B.Ed.Chem_58_3.2_7) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตาม ให้คาํปรึกษาในการทาํวิจยัในชั้นเรียนและ
ประเมินการฝึกสอนของนิสิตทั้ ง 2 ภาคการเรียนและ ณ 2 โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซ่ึงพบว่า ในปี
การศึกษา 2557 การรวบรวมส่งขอ้มูลและงานในโรงเรียนของนิสิต เช่นแผนการสอน งานวิจยั โครงการ ต่างๆ ไม่
สะดวก ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 จึงไดป้รับระบบงาน EDSWU ONLINE เพ่ือให้นิสิตสามารถส่งขอ้มูลต่างๆ ได้
เป็นระบบมากข้ึนและระบบน้ีจะนาํไปใชต่้อในปีการศึกษา 2559  นอกจากน้ียงัพบว่า ในภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนจะมี
กิจกรรมมาก ทาํใหนิ้สิตมีเวลาในการทาํวิจยัในชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี 2 นอ้ย ดงันั้นในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรได้
เสนอให้ปรับเป็นการนําเสนอนวตักรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 แทนการทําวิจัยในชั้ นเรียน (B.Ed.Chem 
_58_3.2_8) 

ในปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากการใช้ชีวิตในสภาวะสังคมปัจจุบันท่ีอาจมีผลกระทบต่อนิสิต 
หลกัสูตรร่วมกบัมหาวิทยาลยัเปิดศูนยสุ์ขภาพจิต และสายด่วนสุขภาพจิตเพ่ือนิสิต มศว  โครงการทุกขใ์จ..แต่ไม่ไร้
เพ่ือน ใหนิ้สิตท่ีตอ้งการคาํปรึกษาสามารถโทรศพัทห์รือเขา้รับการปรึกษาโดยตรงกบันกัจิตวิทยาไดทุ้กเร่ือง ซ่ึงในปี
การศึกษา 2559 หลกัสูตรแจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสังเกตนิสิตท่ีอาจเกิดภาวะซึมเศร้า เพ่ือสามารถให้คาํแนะนาํหรือส่ง
ต่อไปยงัศูนยสุ์ขภาพจิตเพ่ือรับคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง (B.Ed.Chem _58_3.2_8) 
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หลกัสูตรสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิตทั้งในและนอกหอ้งเรียนตลอด
หลกัสูตรโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเพื่อแนะแนวการจดักิจกรรมแก่นิสิตตลอดจนควบคุมให้นิสิตเรียนรู้
กระบวนการ PDCAในการจดักิจกรรม  
 
- กิจกรรมการพฒันาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลกัสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการจัดสรรงบประมาณและมีการกาํหนดกิจกรรม/
โครงการด้านการพฒันานิสิตไวใ้นแผนปฏิบัติการประจาํปีของคณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.Chem_58_3.2_9) และ
แผนปฏิบติัการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต (B.Ed.Chem_58_3.2_10) มีการจดักิจกรรมส่งเสริมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการดาํเนินการพฒันานิสิตตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีผูรั้บผิดชอบดาํเนินโครงการซ่ึงมีอาจารย์
ประจาํหลกัสูตรร่วมเป็นกรรมการงานพฒันาศกัยภาพนิสิตและนิสิตมีส่วนร่วมทั้งในการจดัโครงการและ/หรือการ
เขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ มีการประเมินผลการจดักิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี โดย
คณะกรรมการงานพฒันาศกัยภาพนิสิตภาควิชา แลว้เสนออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือนาํผลการ
ประเมินทั้งหมดไปปรับปรุงการจดัโครงการพฒันานิสิตต่อไป (B.Ed.Chem_58_3.2_10) โดยในปีการศึกษา 2558  มี
กิจกรรม/โครงการพฒันานิสิตรวม 14 โครงการ ไดแ้ก่  
 

โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 6 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

ทกัษะ
การ

จดัการ
เรียนรู้ 

ทกัษะดา้น
การเรียนรู้

และ
นวตักรรม 

ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ทกัษะอาชีพ
และทกัษะ

ชีวิต 

1. โครงการกีฬาระหวา่ง
ภาควิชาเคมี (Bonding 
Game) 

     
 

   

2. โครงการความปลอดภยั
ในการทาํงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี
และการแกไ้ขปัญหา
เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 

     

 

   

3. โครงการพิธีไหวค้รู
ภาควิชาเคมี 

     
 

   

4. โครงการพฒันา
ศกัยภาพนิสิตดา้น
วิชาชีพ 
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โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 6 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

ทกัษะ
การ

จดัการ
เรียนรู้ 

ทกัษะดา้น
การเรียนรู้

และ
นวตักรรม 

ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ทกัษะอาชีพ
และทกัษะ

ชีวิต 

5. โครงการพบนิสิตใหม่          

6. โครงการปัจฉิมนิเทศ          

7. โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพวิชาชีพครู 

         

8. โครงการพฒันาทกัษะ
เสริมความเป็นครู
กิจกรรมสริมสร้างเค
วามเป็นครู กศ.บ 

         

9. โครงการนาํเสนอ
ผลงานของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์  

     
 

   

10. โครงการพฒันา
สมรรถนะเฉพาะของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมท่ี 2 เทคนิคการ
นาํเสนอผลงานใหเ้ลอ
ค่า 
กิจกรรมท่ี 3 คุณครู
มือใหม่หวัใจดิจิตอล 

     

 

   

11. กิจกรรมการประกวด
ทกัษะการสอน หวัขอ้ 
สอนอยา่งไรใหคิ้ดเป็น 

(คณะศึกษาศาสตร์) 

     

 

   

12. กิจกรรมจิตอาสาการ
จดัฐานการทดลอง
วิทยาศาสตร์ และการ
แสดง science show ณ 
จตัุรัสวิทยาศาสตร์ 

     

 

   

13. กิจกรรมการเขา้ฟังการ
อบรมจากวิทยากร
พิเศษจากทั้งในและ
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โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 6 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

ทกัษะ
การ

จดัการ
เรียนรู้ 

ทกัษะดา้น
การเรียนรู้

และ
นวตักรรม 

ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ทกัษะอาชีพ
และทกัษะ

ชีวิต 

ต่างประเทศ ณ ศนูย์
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

14. โครงการบริการ
วิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ และศูนย์
วิทยาศาสตรศึกษา ณ 
จงัหวดัสระแกว้ 

     

 

   

  
 หลกัสูตรมุ่งพฒันาให้นิสิตมีสมรรถนะสําคญัและจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกลยุทธ์การสอนโดยเน้นนิสิตเป็นศูนยก์ลาง เน้นทกัษะ ความรู้และความ
เช่ียวชาญท่ีเกิดกบันิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพนัธ์จนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการระบุอยา่งชดัเจนใน
วตัถุประสงคแ์ละวิธีการจดัการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ไดแ้ก่ 

กลุ่มทักษะวิชาหลัก (Core subject) เน้นการเรียนรู้แบบ active learning ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั พฒันา
ทกัษะส่ือสาร เรียนรู้ร่วมกนัในกิจกรรมกลุ่ม และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาชีพครูเคมี ในกลุ่ม
วิชาหลกัและกิจกรรมเสริมทกัษะท่ีจดัโดยหลกัสูตร มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหผู้เ้รียนคิดเป็น ทาํ
เป็น แกปั้ญหาเป็น ตวัอยา่งเช่น 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 

1.1 การทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
รายวิชา วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และวทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 มีการจดัการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการสร้างองคค์วามรู้และไดท้าํงานเป็นทีมเพ่ือฝึกทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ท่ีเน้นให้
นิสิตไดพ้ฒันากระบวนการคิดและแกปั้ญหาทางเคมี โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานคอยใหค้าํแนะนาํและกาํกบัดูแล 
ในปีการศึกษา 2558 ไดมี้การจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตดา้นวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการพฒันาทกัษะส่ือสาร
เพ่ือวิชาชีพ ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 (B.Ed.Chem_58_3.2_6) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้นิสิตชั้นปีท่ี 4 ไดฝึ้กการนาํเสนอ
ผลงานวิจยัในรูปแบบเสมือนการประชุมวิชาการระดบัชาติ นิสิตทุกกลุ่มวิจยัไดน้าํเสนอในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ 
และ แบบปากเปล่า โดยแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา และมีคณะกรรมการคดัเลือกผลงานดีเด่นเพ่ือส่งเขา้นาํเสนอแบบ oral 
presentation ในโครงการ Sci Fair ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 นิสิตกลุ่มท่ีมีผลงานดีเด่นได้
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นาํเสนอผลงานในการประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี มีจาํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี (B.Ed.Chem_58_3.2_11) 

- โครงงานวิจยั การศึกษาผลของนํ้ ามะพร้าวและไคโตซานท่ีมีผลในระยะงอกของดอกเห็ดถัง่เช่าสี
ทองและศึกษาฤทธ์ิของการยบัย ั้งเอนไซมไ์ทรอซิเนส โดย น.ส.ธนาภรณ์ คาํเลิศ  นายสิทธิพจน์ อน้ฟัก และ น.ส.ฐิตา
ภา จิตต์ประเสริฐ ในความดูแลของ ดร.ศิริขวญั พลประทีป ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง พร้อมเงินรางวลั 
5,000บาท  

- โครงงานวิจยั ชาสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดส โดย น.ส.จิดาภา นํ้ าแกว้  น.ส.
สิริพิชญ์ พรหมสังคหะ  และ น .ส .ขวัญชนก ศิลารัตน์ ในความดูแลของ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล ได้รับรางวัล
ประกาศนียบตัรเหรียญทองแดง 

- โครงงานวิจยั วสัดุยึดท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดจ้ากยางพารา โดย นายทานเทพ กาํลงัเก้ือ และ 
น.ส.ณิชานันท์ ศรีโพธ์ิอ่อน ในความดูแลของ อาจารยอ์นัญญา ไตรบาํรุงสุข ไดรั้บรางวลัประกาศนียบตัรเหรียญ
ทองแดง 

1.2 การพฒันาทักษะการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะและนวตักรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
- วิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีสาํหรับครูวิทยาศาสตร์ นิสิตไดเ้ขา้ฟังการอบรมจากวิทยากรพิเศษ และ

ไดเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ เช่น การสร้างคลิปวิดีโอ stop motion เพ่ือสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงนโยบาย
การพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมสะเตม็ศึกษา (B.Ed.Chem_58_3.2_12)  

- วิชา คศ 480 การสอนเคมี นิสิตพฒันาแผนการสอนและสาธิตการสอนดว้ยกระบวนการสืบเสาะ
แบบ 5E กลุ่มนิสิตและอาจารยผ์ูส้อนร่วมวิพากษแ์ละเสนอแนวทางการปรับใชแ้ผนการสอนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในชั้นปีท่ี 5 (B.Ed.Chem_58_3.2_13) 

- วิชา ศษ 321 วิธีวิทยาในการพฒันาหลกัสูตร นิสิต กศ.บ.เคมี ชั้นปีท่ี 3 ไดส้ัมภาษณ์ ม.ร.ว.รุจีสมร 
สุขสวสัด์ิ ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ และคณะครู จากนั้ นจัดทําแผนการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะวิทยาศาสตร์ และ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยมี ดร.รจนา คล่ีฉายา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา นิสิตได้
นาํกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชจ้ริงในการจดักิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการทอ้งถ่ินศตวรรษท่ี 21 ณ โรงเรียน
คลองหลุมลึก จงัหวดัสมุทรปราการ ให้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 100 คน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น ฐานการเรียนรู้แบบ
สะเตม็ศึกษาโดยการสร้างแบบจาํลองสะพานยกไฮดรอลิก (B.Ed.Chem_58_3.2_14) 

นอกจากน้ีคณาจารยผ์ูส้อนและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีความตระหนักถึงความสําคญัของการ
พฒันาทกัษะการสอนดว้ยกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีการติดตามข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตไดเ้ขา้รับการฟัง
บรรยายจากวิทยากรพิเศษ เช่น  
  - วิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ นิสิต กศ.บ. ชั้นปีท่ี 4 เขา้ร่วมฟังการบรรยาย
พิเศษ ณ ศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา เร่ือง STEM Education for 21 Century Students โดย รศ.ดร.ธีรวฒัน์ ประกอบผล 
วนัท่ี 15 ก.ย. 2558 (B.Ed.Chem_58_3.2_15) 
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- วิชา คม 370 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา นิสิต กศ.บ. ชั้นปีท่ี 3 เขา้ร่วมฟังการ
บรรยายพิเศษ ณ ศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา เร่ือง Science and STEM Education in South Korea by Dr. Kongju Mun 
from Ewha Women University, Seoul, South Korea. วนัท่ี 30 ก.ย. 2558 (B.Ed.Chem_58_3.2_16) 

2. ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชโ้ปรแกรม power point เพ่ือการนาํเสนอซ่ึง

เป็นความสามารถในการใช ้ICT (Information Communication Technology) และยงัมีรายวิชาท่ีใชร้ะบบ Atutor ใน
การเรียนรู้ เช่น คม 100  คม 101 คม 190 คม 191 คม 223 คม 296 คม 324 คม 479 และ วทศ 412 เป็นตน้ กิจกรรมใน
รายวิชาและกิจกรรมท่ีหลกัสูตรสนับสนุนให้นิสิตเขา้ร่วม ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไดแ้ก่  

- การเขา้ร่วมการประกวดทกัษะการสอน หัวขอ้ สอนอย่างไรให้คิดเป็น ซ่ึงจดัโดยคณะศึกษาศาสตร์ มศว 
เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ในการน้ีภาควิชาเคมีไดส่้งนิสิตชั้นปีท่ี 3 และ 4 เขา้ประกวดรวม 4 ทีม ทีมละ 3 คน ตาม
ความสมคัรใจของนิสิต โดยมีอาจารยใ์นภาควิชาช่วยในการเตรียมตวัและการใหค้าํปรึกษา ทีมการสาํรวจปิโตรเลียม 
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 สมาชิกในกลุ่มประกอบดว้ย นายเกรียงไกร เอง็โอภาสนนัท ์ นายโพธิวฒัน์พล คง
ซ่าน และนายรัฐวิทย ์จนัทร์ยงค์ จดักิจกรรมการสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติแบ่งผูเ้รียนเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม
วิศวกรจากบริษทัขุดเจาะนํ้ ามนั และกลุ่มชาวบา้น ในการเปิดเวทีเสวนาเพ่ือพิจารณาผลไดผ้ลเสีย โดยการอา้งอิง
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพิจารณาโครงการขดุเจาะนํ้ ามนัในบริเวณท่ีดินการเกษตรในหมู่บา้น นิสิตกลุ่มน้ี
ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัในการสาธิตการสอน หัวขอ้ สอนอย่างไรให้เด็กไทยคิดเป็น (กิจกรรม 
blackboard open class) ในโครงการกระดานดาํสัมพนัธ์คร้ังท่ี 12 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นโครงการเช่ือม
สัมพนัธ์นิสิตวิชาชีพครู 5 สถาบนั ได้แก่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น (B.Ed.Chem_58_3.2_17) 

- การพฒันาทกัษะ ICT เพ่ือการสอน เช่น การทาํวิดีโอคลิปดว้ยเทคนิค stop motion ในวิชา วทศ 431 (มคอ) 
การทาํ power point และการใช้ส่ือการสอนจาก youtube และ animation ในการสาธิตการสอนในวิชา คศ 480 การ
สอนเคมี และ วทศ 412 สมัมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  

- การพฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและการเลือกใชข้อ้มูลอยา่งมีวิจารณญาณ ในวิชาวทศ 412 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตรศึกษา นิสิตไดรั้บการอบรมการสืบคน้จากฐานขอ้มูล sciencedirect, ACS publication และ scifinder และ
มีการเนน้ย ํ้าจริยธรรมการอา้งอิงขอ้มูลตามหลกัวิชาการ (B.Ed.Chem_58_3.2_18) นอกจากน้ีนิสิตไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ของโครงการพฒันาศกัยภาพเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมท่ี 3 ครูยคุใหม่ หวัใจดิจิตลั ซ่ึงเป็นการอบรม
เชิงปฏิบติัการ การใช ้Apple iTune U (B.Ed.Chem_58_3.2_19) 

- การพฒันาทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ  ในวิชา คม 370 ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมี
ศึกษา นิสิตไดจ้าํลองสถานการณ์ห้องเรียนเคมีท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เขียนแผนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
ไดเ้ขา้ฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษเป็นภาษาองักฤษ เขียนรายงานการทดลองภาษาองักฤษ และบนัทึกเทปการ
อ่านบทความภาษาองักฤษ (B.Ed.Chem_58_3.2_20) 
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3. ทักษะอาชีพและทกัษะชีวติ 
3.1 ทักษะวชิาชีพครู 

 หลกัสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชา ศษ 391 และ ศษ 491 (B.Ed.Chem_58_3.2_21)  
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน โดยการสงัเกตและฝึกปฏิบติังานสอนเบ้ืองตน้เช่นการตรวจแบบฝึกหดั 
สร้างส่ือการสอน ทดลองสอนและประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในกาํกบัของครูพ่ีเล้ียง (B.Ed.Chem_58_3.2_22)  วิชาศษ 591 และ ศษ 592 นิสิตปฏิบติัการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจริงในโรงเรียน มีการทาํวิจยัในชั้นเรียนและฝึกจดักิจกรรมบริการในโรงเรียนในกาํกบัของ
ครูพ่ีเล้ียงท่ีโรงเรียนและอาจารยนิ์เทศกท์างการศึกษาและวิชาเคมี นิสิตไดรั้บประสบการณ์จริงเพ่ือพฒันามาตรฐาน
ดา้นความรู้ประสบการณ์การปฏิบติังานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาและมีโครงการระหว่างการปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้
ความ รู้และพูดคุยปัญหาและแลกเป ล่ียนประสบการณ์และปรึกษาแนวทางแก้ไขระหว่างก ลุ่มผู ้เรียน 
(B.Ed.Chem_58_3.2_7) 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชชี้วิตในสังคม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
และความรับผดิชอบ อยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น  
 - โครงการพฒันาทกัษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. เป็นโครงการสาํหรับ
นิสิตชั้นปีท่ี 1 มีกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู จาํนวน 12 ฐานเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทศันคติและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสิตและอาจารย ์ 

- โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพครู จดักิจกรรมใหนิ้สิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยใหนิ้สิต กศ.บ. ชั้นปี
ท่ี 4 เขา้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และศึกษาโครงการหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
(B.Ed.Chem_58_3.2_23) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพครู ณ องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
หัวข้อ วิทยาศาสตร์-เปล่ียนเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย โดย Prof. Michael M. Gore, Prof. Susan Stocklmayer, The 
National Center for Public Awareness of Science, The Australian National University  

- โครงการบริการวิชาการ โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยืน 
คร้ังท่ี 2 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวฒันานคร อ.วฒันานคร จ. สระแกว้ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 นิสิต 
กศ.บ. ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 2 คน รับผิดชอบเป็นผูช่้วยการอบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET และ
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ (B.Ed.Chem_58_3.2_24) 

- โครงการบริการวิชาการ ของศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา ณ สาํนกังานประถมศึกษาเขต 2  อ. อรัญประเทศ 
จ. สระแกว้ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 นิสิต กศ.บ. ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 2 คน รับผิดชอบเป็นพี่เล้ียงประจาํฐานการอบรม
เชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 7E (B.Ed.Chem_58_3.2_24) 

- โครงการบริการวิชาการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ณ  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ. วฒันานคร             
จ. สระแกว้ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 นิสิต กศ.บ. ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 9 คน รับผิดชอบเป็นพี่เล้ียงประจาํฐานการเรียนรู้
การสืบเสาะแบบ 7E (B.Ed.Chem_58_3.2_24) 
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- งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 นิสิตสาขา กศ.บ.(เคมี) แสดงละคร
วิทยาศาสตร์เพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองปฏิกิริยาเคมี และจดัฐานกิจกรรมโครมาโทรกราฟีของนํ้าใบผกัคะนา้ กิจกรรมน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของงานวิจยั การพฒันาบทปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ปิยรัตน ์ดรบณัฑิต และ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตร
ตั้งประเสริฐ ณ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช (B.Ed.Chem_58_3.2_25) 

- งานวนัเดก็แห่งชาติ วนัท่ี 9 มกราคม 2559 นิสิตสาขา กศ.บ.(เคมี)  จดัฐานกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การ
แยกสารดว้ยวิธีโครมาโทรกราฟี นาํเสนอกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจของเดก็ๆ โดยการประดิษฐ์ผีเส้ือจากกระดาษ
โครมาโทรกราฟีท่ีแยกสีของปากกาเมจิก หรือสีผสมอาหาร ในกิจกรรมน้ีมีเด็กๆ ให้ความสนใจเขา้ร่วมกว่าหกร้อย
คน  นอกจากน้ีภาควิชาเคมีไดจ้ดับอร์ดความรู้และแสดงตวัอยา่งเห็ดถงัเช่าสีทอง ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีกาํลงัดาํเนินการ
ของ ดร.ศิริขวญั พลประทีป ณ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช (B.Ed.Chem_58_3.2_25) 

นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัไดมี้การประชาสัมพนัธ์ใหนิ้สิตเขา้ฟังการสัมมนาระหว่างการฝึกสอน เพ่ือให้ได้
รับทราบการปรับตวัและการเตรียมตวัเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการปัจฉิมนิเทศจดัให้มีวิทยากร
รุ่นพ่ีท่ีจบการศึกษา และเป็นครูท่ีทาํงานอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มาบรรยายเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน (B.Ed.Chem_58_3.2_26) 

 3.2 กิจกรรมกีฬ า และกิจกรรมเช่ือมสัมพนัธ์ 
นิสิตในหลกัสูตรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกนั และความสามคัคีให้

การจดังานประสบความสําเร็จ ทั้งการบริหารจดัการลงทะเบียนผูร่้วมงาน การบริหารจดัการงบประมาณ การดูแล
อาํนวยความสะดวก และการจดักิจกรรมสนัทนาการ ดงัตวัอยา่งกิจกรรมดงัน้ี 
   - กีฬาระหวา่งมหาวิทยาลยัของนิสิตสาขาเคมี (Bonding Game) จดัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2559  

  - กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Science Game)  
  - กีฬาระหว่างมหาวิทยาลยัของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (Atom Game) จดัเม่ือ 31 พฤษภาคม - 8 

มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  - กิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ์นิสิตครู โครงการกระดานดาํสมัพนัธ์ จดัเม่ือ 25-26 มีนาคม 2559  

   3.3 ทักษะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานในสาขาเคม ี 
วิชา คม 281 ความปลอดภยัทางเคมี นิสิตกศ.บ. ชั้นปีท่ี 3 เขา้ร่วมอบรมดบัเพลิงขั้นตน้การใช้ถงั

ดบัเพลิง การกระโดดจากหอสูง และการออกจากหอ้งควนัอยา่งปลอดภยั จากศูนยอ์บรมดบัเพลิงแอนต้ีไฟร์อินดสัตรี 
และเขา้ร่วมอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลผูป่้วย ช็อค ชกั เป็นลม จมนํ้ า เกิดบาดแผลใหญ่-เลก็ ถูกสารเคมี และการทาํ 
CPR เพ่ือช่วยฟ้ืนชีวิต จากคณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ ์(B.Ed.Chem_58_3.2_27) 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พิ จารณาผลการดํา เนินงานกิจกรรมทั้ งหมดในปีการศึกษา  2558 
(B.Ed.Chem_58_3.2_28) สรุปภาพรวมผลการดาํเนินการ พบวา่  
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม และ ทักษะส่ือสาร 

  ในปีการศึกษา 2557 จากท่ีหลกัสูตรร่วมกบัฝ่ายพฒันานิสิตได้พิจารณาโครงการของภาควิชาเคมีท่ีจดั 
พบว่าควรมีโครงการท่ีส่งเสริมทกัษะส่ือสารอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 จึงไดมี้การริเร่ิม กิจกรรม
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ท่ี 1 การพฒันาทกัษะส่ือสารเพ่ือวิชาชีพ เพ่ิมในโครงการพฒันาศกัยภาพด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตพฒันา
ทกัษะการเขียนรายงาน การนาํเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายตามรูปแบบทางวิชาการท่ีถูกตอ้ง พบว่า
ผลการดาํเนินการเป็นท่ีพอใจ ผลงานท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ รางวลัการประกวดโครงงานระดบัชาติ และการประกวดทกัษะ
การสอน 
 ปีการศึกษาต่อไปกรรมการหลกัสูตรไดว้างแผนงานเพ่ือการส่งเสริมพฒันาการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์
อยา่งต่อเน่ือง มีกลยทุธ์คือ ทาํการสาํรวจเวทีการประกวดโครงงานระดบัชาติ ประชาสมัพนัธ์กาํหนดการส่งผลงานให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาและนิสิตสามารถวางแผนการทาํงานไดส้อดคลอ้งกบักาํหนดการ เวทีการประกวดท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

- การประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราช
มงคลธญับุรี 

- การประชุมวิชาการระดบัชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบนั (ASTC) 
- การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน  โดย สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงกาํหนดใหนิ้สิตนาํเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายเป็นภาษาองักฤษ 

2. ทักษะด้านวชิาชีพ และทักษะชีวติ 
ในปีการศึกษา 2557 จากท่ีหลกัสูตรร่วมกบัฝ่ายวิชาการของภาควิชาเคมี ไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงาน พบว่า

วิชาในหลกัสูตรดา้นการเสริมสร้างทกัษะวิชาชีพครู มีการจดักิจกรรมในรายวิชา กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ี เช่น 
การศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกิจกรรมบริการวิชาการท่ีจงัหวดัสระแกว้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลกัสูตร ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจาํหลกัสูตร ไดมี้ปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นการบริการวิชาการ
ท่ีบูรณาการกบัทกัษะวิชาชีพครูท่ีเด่นชดัมากข้ึน เช่น ทกัษะการวดัประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างขอ้สอบ และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ พบว่ามีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว  ้หลกัสูตรไดด้าํเนินการ
โครงการพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง ในปีน้ีนิสิตไดเ้ขา้เยีย่มชมโครงการหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์สาํหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาองักฤษ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสุพรรณบุรี ในส่วนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาหลกั วิชา ศษ 321 นิสิตไดน้าํแผนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ไปจดักิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กบั
โรงเรียนคลองหลุมลึก ในส่วนของกิจกรรมบริการวิชาการมีการพฒันาท่ีเด่นชดัคือ การสร้างความร่วมมือกบัศูนย์
วิทยาศาสตรศึกษา และหน่วยงานภายนอกสถาบนัไดแ้ก่ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผลงานท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ การจดัฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การเป็นผูช่้วยในกิจกรรมอบรมครู (การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-
NET และเทคนิคการสอนวิชาเคมี) ในโครงการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระแกว้ และกิจกรรมจิตอาสา ละคร
วิทยาศาสตร์ ในงานสปัดาห์วนัเดก็แห่งชาติ 
 ปีการศึกษาต่อไป อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตระหนกัถึงนโยบายการพฒันาครูท่ีมีสมรรถนะการสอนสะเต็ม
ศึกษา จึงมีความเห็นวา่ควรกาํหนดทิศทางการจดักิจกรรมบริการวิชาการ และจิตอาสา ท่ีบูรณาการกบัวิชาเรียนท่ีเนน้
หวัขอ้สะเตม็ศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.2_1 คาํสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกชั้นปี 
B.Ed.Chem_58_3.2_2 คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาของมหาวิทยาลยั และโครงการสมัมนา เร่ือง ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ระดบัปริญญาตรี 
B.Ed.Chem_58_3.2_3 Supreme2004 
B.Ed.Chem_58_3.2_4 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_5 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
B.Ed.Chem_58_3.2_6 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตดา้นวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาทกัษะการส่ือสารเพ่ือ

วิชาชีพ  
B.Ed.Chem_58_3.2_7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_58_3.2_8 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี  1/2559  
B.Ed.Chem_58_3.2_9 แผนปฏิบติัการประจาํปีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Ed.Chem_58_3.2_10 แผนปฏิบติัการประจาํปีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.2_11 ผลการประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี 
B.Ed.Chem_58_3.2_12 มคอ 3 วิชา วทศ 431 
B.Ed.Chem_58_3.2_13 มคอ 3 วิชา คศ 480 
B.Ed.Chem_58_3.2_14 กิจกรรมวิชา ศษ 321 
B.Ed.Chem_58_3.2_15 การบรรยาย STEM Education for 21 Century Students ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_16 การบรรยาย Science and STEM Education in South Korea ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_17 การประกวดทกัษะการสอนแบบบูรณาการ หวัขอ้ สอนอยา่งไรใหคิ้ดเป็น 
B.Ed.Chem_58_3.2_18 มคอ 3 วิชา วทศ 412 
B.Ed.Chem_58_3.2_19 กิจกรรมของโครงการพฒันาศกัยภาพเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_58_3.2_20 มคอ. 3 รายวิชา คม 370 
B.Ed.Chem_58_3.2_21 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 391 และ ศษ 491 
B.Ed.Chem_58_3.2_22 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 
B.Ed.Chem_58_3.2_23 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสงวนหญิง 
B.Ed.Chem_58_3.2_24 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยืน 
B.Ed.Chem_58_3.2_25 งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ และ งานวนัเดก็แห่งชาติ ณ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช 
B.Ed.Chem_58_3.2_26 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
B.Ed.Chem_58_3.2_27 สรุปโครงการความปลอดภยัในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีและการแกไ้ขปัญหาเม่ือ

เกิดอุบติัเหตุ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.2_28 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 

 

ผลทีเ่กิดกับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที ่3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า  
จาํนวน
รับเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2554 39 39 34 33 33 33 84.62 (33x100/39) 
ปี 2555 28 - 28 25 25 25 89.29 (25x100/28) 
ปี 2556 28 - - 28 28 28 100.00 (28x100/28) 
ปี 2557 26 - - - 26 21 - 
ปี 2558 24 - - - - 24 - 

อตัราการคงอยู ่ =  จาํนวนนิสิตชั้นปีท่ี 3 
                           จาํนวนนิสิตรับเขา้ 

รายการหลักฐานอ้างอิง B.Ed.Chem_58_3.3_1 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  
  จากร้อยละการคงอยู ่3 ปียอ้นหลงั พบวา่ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นร้อยละ 100  ส่วนกรณีท่ี

นิสิตร้อยละการคงอยูน่อ้ยกวา่ร้อยละ 100  อาจเกิดจาก 
1. นิสิตสอบเขา้ใหม่ในคณะอ่ืนได ้จึงลาออกภายชั้นปีท่ี 1 หรือ 2 
2. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีตกตํ่าลงและจาํนวนนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในสายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ในภาพรวมของประเทศลดลง 
3. การเพ่ิมข้ึนของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ในระดบั

ปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ทาํใหมี้การแข่งขนัมากข้ึน 
4. รัฐบาลมีนโยบายการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาหลายดา้น เช่น การเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีจบปริญญาตรี 

4 ปี ท่ีไม่ไดจ้บทางดา้นศึกษาโดยตรง สามารถสอบบรรจุครู อาจมีผลให้นกัเรียนไม่เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียน
หลกัสูตรครู 5 ปี  

 

 

x 100 
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จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จาํนวน
รับเข้า 

จาํนวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2550 23 21 (91.3%)     
ปี 2551 37  32 (86.5%)    
ปี 2552 34   33 (97.1%)   
ปี 2553 43    41 (95.3%)  
ปี 2554 39     32 (82.1%) 

รายการหลักฐานอ้างอิง B.Ed.Chem_58_3.3_2 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  

จากร้อยละของจาํนวนนิสิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 5  ปี ต่อเน่ืองพบว่า มีแนวโนม้ท่ีดี มีค่ามากกวา่ร้อยละ 80  
จาํนวนนิสิตท่ีสาํเร็จการศึกษาเท่ากบัจาํนวนนิสิตท่ีคงอยูต่ ั้งแต่ชั้นปี 3 และสาเหตุท่ีจาํนวนนิสิตจบการศึกษานอ้ยกว่า 
ร้อยละ 100 เน่ืองจากมีนิสิตลาออกในชั้นปีท่ี 1 และ 2 เพ่ือไปศึกษาสาขา/สถาบนัอ่ืน 
 
ความพงึพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต  
 ในปีการศึกษา 2558 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลกัสูตรผ่านระบบ e-survey ของ
มหาวิทยาลยั พบว่า (B.Ed.Chem_58_3.3_3) 
 ผลการประเมินความพงึพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากบั 4.31 
 ผลการประเมินความพงึพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากบั 4.00 
 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลกัสูตรและภาควิชาเคมีมีระบบและกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนของนิสิต ดงัน้ี 

1. นิสิตสามารถร้องเรียนหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ผ่านระบบ e-survey การเขา้พบหัวหนา้ภาคดว้ยตนเอง 
โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์กล่องรับเร่ืองร้องเรียนท่ีหนา้หอ้งสาํนกังานภาควิชาเคมี ชั้น 2 ตึก 15 และชั้น 6 ตึก 19  

2. หลกัสูตรนาํเร่ืองร้องเรียนเขา้หารือในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดาํเนินการแกไ้ข กรณีท่ีขอ้ร้องเรียน
เก่ียวขอ้งกบัภาควิชาและคณะหลกัสูตรจะดาํเนินการนาํเขา้ประชุมในระดบัภาคและคณะต่อไป   

3. หลกัสูตรติดตามขอ้ร้องเรียนและรับการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจดัการขอ้ร้องเรียน
ผา่นระบบ e-survey  

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต เท่ากบั – (นิสิตไม่มีขอ้ร้องเรียน)  

ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต เท่ากบั 3.25 
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จากปีการศึกษา 2557 นิสิตประเมินความพึงพอใจในการจดัการเร่ืองร้องเรียนในระดบัดี มีค่าเท่ากบั 
3.25 จากคะแนนเต็ม 5 ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรไดด้าํเนินการสํารวจแต่ละช่องทางร้องเรียน พบว่า ไม่มีการ
ร้องเรียน ท่ี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ในปีการศึกษา 2559 ท่ีประชุมหลกัสูตรเสนอให้ติดตามและ
สาํรวจการร้องเรียนของนิสิตผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  (B.Ed.Chem_58_3.3_4) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.3_1 ขอ้มูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคมี 
B.Ed.Chem_58_3.3_2 รายงานจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.3_3 สรุปผลสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกบัหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Chem_58_3.3_4 รายงานการประชุมหลกัสูตรคร้ังท่ี 2/2559 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพฒันาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตวับ่งช้ีที ่4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใตก้ารบริหารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
หวัหนา้ภาควิชาและทีมผูบ้ริหารกาํกบั ดูแลและติดตามการบริหารงานและการพฒันาอาจารยใ์ห้สอดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงัอาจารย ์การประเมินความตอ้งการด้านขีด
ความสามารถของแต่ละหลกัสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารยภ์าควิชา มีการวิเคราะห์อตัรากาํลงัประกอบการ
คดัเลือกบุคลากรใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของหลกัสูตรและสาขาวิชา  มีการสรรหาจา้งงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ 
ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลยัซ่ึงมีระบบการรับและขั้นตอน (B.Ed.Chem_58_4.1_1) ดงัน้ี 

1.  ภาควิชามีการวิเคราะห์อตัรากาํลงัและส่งเร่ืองขออตัรากาํลงัตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลยัตาม
ระบบ 

2.  เม่ือไดอ้ตัรา อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรร่วมประชุมกบัอาจารยป์ระจาํของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขาท่ี
ตอ้งการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอตัรากาํลงั และกาํหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรอาจารยใ์หม่ 
เพ่ือใหมี้จาํนวนอาจารยท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของหลกัสูตร   

3.  ประกาศรับอาจารยต์ามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลยั  
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารยใ์หม่ โดยกาํหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์

ตรงสาขาท่ีรับเขา้ อยา่งนอ้ย 1 คน หวัหนา้ภาควิชา และผูบ้ริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5.  อาจารยใ์หม่จะไดรั้บคาํแนะนาํในดา้นการเรียนการสอน ดา้นการทาํงานในองคก์ร และดา้นอ่ืนๆ ตาม

ภารกิจของทางสาขา นอกจากนั้นอาจารยใ์หม่ยงัตอ้งเขา้รับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลยัท่ีไดจ้ดัอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลยัพร้อมกนั เพ่ือให้ความรู้และฝึกทกัษะการสอน อีกทั้งยงัทาํให้อาจารยใ์หม่ไดมี้เครือข่ายรู้จกักนั
ระหวา่งคณะ อาจารยใ์หม่จะมีการเขา้สอนร่วมกบัอาจารยป์ระจาํรายวิชา 

6.  ประเมินผลการปฏิบติังานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานดา้นการเรียนการสอน งานดา้นวิจยั 
งานดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม งานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และงานดา้นอ่ืนๆ โดยกรรมการประเมิน
ระดบัภาควิชา และระดบัคณะพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใตก้ารบริหารของภาควิชาเคมี มีระบบและกลไกในการแต่งตั้ง
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (B.Ed.Chem_58_4.1_1) โดยการประชุมพิจารณาร่วมกนัในท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบติัการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรว่าครบถว้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรเสนอฝ่ายวิชาการคณะ 
และกรรมการประจาํคณะ เพ่ือนาํเสนอฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
แลว้แจง้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการปรับเปล่ียนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 
243/2559 (B.Ed.Chem_58_4.1_2) มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีวุฒิ
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การศึกษา ตาํแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ท่ีไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีกาํหนดโดย สกอ ในการ
ประชุมภาควิชาเคมี คร้ังท่ี 7/2558 (B.Ed.Chem_58_4.1_3) พบวา่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์ 
 อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ท่ีประชุมมีการพิจารณาวางแผนปรับเปล่ียนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรใหม่ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 และพิจารณาทดแทนการเกษียณอายุราชการของอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร  ผศ.วราดุล ฉตัรทอง ล่วงหนา้ หลกัสูตรวางแผนเสนอปรับเปล่ียน อ.ฐิติรัตน ์แมน้ทิม  
  ตามท่ี ภาควิชาเคมีมีนกัเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามความตอ้งการของภาควิชา
เค มี  มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ  ท่ี จบการศึกษาระดับป ริญญาเอกจํานวน  1 คน  ในสาขาชีว เค มี 
(B.Ed.Chem_58_4.1_4) คือ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 หลกัสูตรร่วมกบัภาควิชา
ไดมี้การเตรียมความพร้อมสําหรับหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ จึงได้วางแผนแต่งตั้ ง ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร ซ่ึงมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นสาขาท่ีตรงกบัหลกัสูตร เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่) เพ่ือแทน อ.ฐิติรัตน์ แมน้ทิม ท่ีเดิมไดเ้สนอเพ่ือทดแทน ผศ.
วราดุล ฉตัรทอง ท่ีจะเกษียณอายรุาชการต่อไป  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (B.Ed.Chem_58_4.1_5) โดยการประชุม
วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร การวางแผนทดแทนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรกรณีเกษียณ
หรือโยกยา้ย เพื่อให้มีอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร หลกัสูตรมีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประกอบด้วย ประธาน
หลกัสูตร เลขานุการหลกัสูตร และ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ เป็นผูบ้ริหารหลกัสูตร ควบคุม กาํกบัให้มีการดาํเนินการให้
ไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์ 
มีการสร้างแรงจูงใจโดยการยกยอ่งอาจารยท่ี์ไดรั้บรางวลัหรือไดต้าํแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนตามความเหมาะสม  
 ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยการประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรพบว่ามีค่าเฉล่ียดา้นประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรและคุณภาพการ
บริหารหลกัสูตรเท่ากบั 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 (B.Ed.Chem_58_4.1_6) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัความพึง
พอใจในการบริหารหลกัสูตรโดยภาพรวมในปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.58 

หลกัสูตรมีความตอ้งการอาจารยท์างดา้นเคมีศึกษาเพิ่ม โดยในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาเคมีไดป้ระกาศรับ
สมคัรอาจารย ์1 อตัรา ในคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก ทางดา้นเคมีศึกษา แต่ผูส้มคัรมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ในปี
การศึกษา 2558 ภาควิชาเคมีจึงดาํเนินการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาปรับคุณสมบติัใหม่เป็นคุณวุฒิระดบัปริญญา
เอก หรือกาํลงัจะสาํเร็จการการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทางดา้นการสอนเคมีหรือเคมีศึกษา และประกาศรับสมคัรใน
ปีการศึกษา 2558 ขณะน้ียงัไม่มีผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรง (B.Ed.Chem_58_4.1_7) 
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- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารงานของภาควิชาเคมี มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรให้อาจารย์

ประจาํหลกัสูตรทุกคนไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเอง เขา้ร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความรู้ประสบการณ์ต่างๆ  และพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นวิชาการ โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสามารถขออนุมติัผ่านภาควิชาและคณะ เพ่ือไปอบรมสัมมนาตามความ
ตอ้งการของตนเองได ้ โดยมีการติดตามและรายงานผลการพฒันาตนเอง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ผ่านภาควิชา
ต่อไป  

ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาเคมีมีการจดัโครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตร 
เร่ืองการพฒันาและการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร (B.Ed.Chem_58_4.1_8) พบว่ามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการเท่ากบั 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 และมีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการระดมสมอง
เพ่ือปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรของภาควิชาร่วมกนัไม่ใช่เฉพาะอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ดงันั้นในปีการศึกษา 2559 
หลกัสูตรและภาควิชาเคมีจะร่วมส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมในโครงการมากข้ึน 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมบุคลากร ตวัอยา่งเช่น 
- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประชุมคณาจารยแ์ละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ไดเ้ขา้ร่วมฟังการ

บรรยาย เร่ือง สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัการควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยวิทยากรบรรยายคือ 
รศ.โรจน์ คุณเอนก  

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมท่ี 1 แนวทางการดาํเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการจดัโครงการ เท่ากบั 4.30 จากคะแนนเตม็ 5  

- โครงการจดัการความรู้เพื่อการพฒันานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมท่ี 1 การวดัและ
ประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการจดัโครงการ เท่ากบั 4.33 จาก
คะแนนเตม็ 5  

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการพฒันาบุคลากร ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ หลกัสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทกัษะการ
สอน  

- โครงการพฒันาอาจารยเ์พ่ือใหมี้ตาํแหน่งสูงข้ึน เร่ือง การเขียนตาํราและหนงัสือ และ โครงการบริหาร
หลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือการแข่งขนัในตลาดสากล  

 
- กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา รายละเอียดดงัน้ี 
 
ลําดบัที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

1 อ.งามจิต  ไพรงาม - อบรมเชิงปฏิบติัการ CHE QA Online 21 ตุลาคม 2558 
- โครงการบริหารหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อการแข่งขนัในตลาดสากล  13 มกราคม 
2559 ณ 19-501 และ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 
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ลําดบัที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 
อาคารนวตักรรม : ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี  
- โครงการยกระดบัคุณภาพหลกัสูตร 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร
วิจยัและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  
- โครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตดา้นวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาทกัษะการส่ือสารเพื่อ
วิชาชีพ ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ภาควิชาเคมี 

- โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อนําไปสู่การพฒันาหลกัสูตร “การพฒันา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” จัดโดยภาควิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี  11  มีนาคม  2559 
- โครงการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี จดัโดยภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 5 เมษายน 2559 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานสากล หวัขอ้ : อบรม
ความรู้ในการบริหารจดัการหลกัสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ ์AUNQA และ EdPEx  3 
พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เร่ืองการบริหารหลกัสูตรให้มีคุณภาพ 26 พฤษภาคม 
2559 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 
- เคมีโอลิมปิกระดบัชาติ 6-10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยับูรพา 
- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประชุมคณาจารยแ์ละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ การ
บรรยาย เร่ือง สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2559 19-501 

2 ผศ.สุเชาวน ์ ดอนพดุซา - ประชุมวิชาการประจาํปีคร้ังท่ี 3 ของศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นอณูชีววิทยาและจี
โนม้กุง้ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดารินแมนเนจบายเซ็นเตอร์พอ้ยท ์
กรุงเทพฯ  

- ประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 
(PACCON 2016) ในหวัขอ้ “Thailand : One Hundred Years of Advancement in 
Chemistry” วนัท่ี 9-11 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการชนัสูตรโรคสตัว ์โดยใชดี้เอน็เอเซนเซอร์ วนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 ณ ฮอลล ์5 -6  อาคารคอนเวนชัน่ฮอลล ์ชั้น 3 สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน ์จ.นนทบุรี 

- โครงการการประชุมนกัวิจยัรุ่นใหม่พบเมธีวิจยัอาวโูส สกว.คร้ังท่ี 15 วนัท่ี 6-8 มกราคม 
2559  ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ์ชะอาํ บีช รีสอร์ท จ. เพชรบุรี 

- อบรมการขอใบอนุญาตใชส้ตัว ์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 14-15  มีนาคม  
2559 ณ หอ้งประชุมสะรรม อารีกลุ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

- โครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อให้มีตาํแหน่งสูงข้ึน “เร่ือง การเขียนตาํราและหนงัสือ” จดั
โดย ฝ่ายวิชาการ มศว วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู  "ศึกษาดูงานโครงการ SMART CLASS 
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โครงการ English Program และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์" จดัโดยภาควิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มศว  วัน ท่ี  14 สิงหาคม  2558 ณ  โรงเรียนสงวนหญิง  จ .
สุพรรณบุรี 

- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จดัโดยคณะศึกษาศาสตร์ มศว วนัท่ี 18 ธันวาคม 
2558 

- โครงการวิพากษ์หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

- โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อนําไปสู่การพฒันาหลกัสูตร “การพฒันา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” จัดโดยภาควิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี  11  มีนาคม  2559 

- งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering, Technology, 
and Applied Science 2016 (ICETA 2016) ระหว่างวนัท่ี 20-22 เมษายน พ .ศ. 2559 ณ 
ประเทศไตห้วนั 

3 รศ.รัชนก  ป่ินแกว้ - งานประชุมวิชาการใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 4 The Fourth 
Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) ในหวัขอ้ 
“สร้างสรรคว์ิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจยัระดบัชาติ” วนัท่ี 8-10 กมุภาพนัธ์ 
2559 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู  "ศึกษาดูงานโครงการ SMART CLASS 
โครงการ English Program และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์" จดัโดยภาควิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มศว  วัน ท่ี  14 สิงหาคม  2558 ณ  โรงเรียนสงวนหญิง  จ .
สุพรรณบุรี 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้รางวลั ACP 
Lectureship Award ระหวา่งวนัท่ี 4-10 ตุลาคม 2558 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การใชร้ะบบบริหารจดัการงานวิจยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (URMS)” จดัโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มศว วนัท่ี 17 
พฤศจิกายน 2558 

- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จดัโดยคณะศึกษาศาสตร์ มศว วนัท่ี 18 ธันวาคม 
2558 

- สัมมนาในหัวข้อ Academia or Industry?  Finding the Right Fit. จัดโดยภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 25 มกราคม 2559 

- โครงการพฒันาหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมท่ี 1 แนวทางการดาํเนินงานตาม
เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา 2558 จดัโดย คณะวิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 27 มกราคม 2559 

- สัมมนาในหัวขอ้ การสอนเคมีอย่างท่ีเคมีเป็น จดัโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

- โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อนําไปสู่การพฒันาหลกัสูตร “การพฒันา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” จัดโดยภาควิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี  11  มีนาคม  2559 
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- โครงการวิพากษ์หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 5 เมษายน 2559 
- โครงการพฒันาอาจารยเ์พ่ือใหมี้ตาํแหน่งสูงข้ึน “เร่ือง การเขียนตาํราและหนงัสือ” จดั

โดย ฝ่ายวิชาการ มศว วนัท่ี  15 มิถุนายน 2559 
4 อ.ดวงแข  ศรีคุณ - งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “Gateway to 

ASEAN with Science and Technology” วนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี จ.นครราชสีมา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการส่ือสารวิทยาศาสตร์ เร่ือง “วิทยาศาสตร์: เปล่ียน
เร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย” วนัท่ี 14-16 มีนาคม 2559  องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
- โครงการประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
- งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference for Science Educators and 

Teachers (ISET 2016) วนัท่ี 3-5 มิถุนายน  2559 ณ โรงแรม Pullman KhonKaen Raja 
Orchid จ.ขอนแก่น 
- งานปฐมนิเทศและสมัมนาเตรียมความพร้อมของนกัเรียนทุนรัฐบาล 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) ประจาํปี 2559 วนัท่ี  29  
เมษายน 2559 ณ ชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ.นครนายก 
- อบรมเชิงปฏิบติัการการส่งเสริมความรู้ทกัษะวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 18-20 มีนาคม 2559 ณ สาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมการศึกษา
สระแกว้ เชต 2 จ.สระแกว้ 
- โครงการพฒันาอาจารยเ์พ่ือใหมี้ตาํแหน่งสูงข้ึน เร่ือง การเขียนตาํราและหนงัสือวนัท่ี 15  
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 
- การบรรยายและชมผลงานวิจยัการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือ
เยาวชน คร้ังท่ี 11 จดัโดย สสวท ระหวา่งวนัท่ี 10-11 มิถุนายน 2559 
- การบรรยายเร่ือง Metacognition and Science Learning โดย Prof. Gregory P. Thomas 
จดัโดยศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา มศว ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- การบรรยายเร่ือง Science and STEM Education in South Korea by Dr. Kongju Mun 

from Ewha Women University, Seoul, South Korea จดัโดยศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา 
มศว ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
- การบรรยายเร่ือง  STEM Education for 21 Century Students โดย  รศ .ดร .ธีรว ัฒน ์
ประกอบผล จดัโดยศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา มศว ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 
- โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อนําไปสู่การพฒันาหลกัสูตร “การพฒันา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” จัดโดยภาควิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี  11  มีนาคม  2559 
- การบรรยายเร่ือง โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพฒันานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมท่ี 1 การวดัและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อจัฉรา 
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ประเสริฐสิน จดัโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 

- โครงการวิพากษ์หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

5 ผศ.วราดุล  ฉตัรทอง - โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อนําไปสู่การพฒันาหลกัสูตร “การพฒันา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” จัดโดยภาควิชาเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว วนัท่ี  11  มีนาคม  2559 
-  โครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อใหมี้ตาํแหน่งสูงข้ึน เร่ือง การเขียนตาํราและหนงัสือวนัท่ี 
15  มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 

 
 ในปีการศึกษา 2558 จากการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประเมินระบบการส่งเสริมและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร พบวา่มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรและเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้โอกาสใน
การพฒันาตนเองตามความสนใจ ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
 ในปีการศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร รศ.ดร. รัชนก  ป่ินแก้ว ยงัได้รางวลัผลงานวิจยัดีมากแบบ
โปสเตอร์  ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเส ริมการวิจัยในอุดมศึกษา  คร้ังท่ี  4  (HERP CONGRESS IV)  
(B.Ed.Chem_58_4.1_4) 
 ดงันั้นในปีการศึกษาต่อไป หลกัสูตรจึงไดเ้สนอภาควิชาให้มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรให้
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองตามความตอ้งการอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และสนบัสนุน
ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ (B.Ed.Chem_58_4.1_4) โดยในปีการศึกษา 2559 ดร.งามจิต ไพรงาม ผศ.ดร.สุเชาวน ์
ดอนพดุซา และดร.ดวงแข ศรีคุณ ไดพ้ฒันางานและมีการตีพิมพง์านวิจยั  
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจาํหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558) 

มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหม่ จาํนวน  ……-…..  คน 

การปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน  มี       ไม่มี              

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.1_1 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_2 คาํสั่งแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี คร้ังท่ี 7/2558 
B.Ed.Chem_58_4.1_4 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
B.Ed.Chem_58_4.1_5 ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_6 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.1_7 ประกาศรับสมคัรอาจารยภ์าควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_4.1_8 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรเพือ่นาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตร 

 

คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตวับ่งช้ีที ่4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 4 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 3  
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 60 

เทียบคะแนน 5 คะแนน = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 5 คะแนน 
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ลําดบั อาจารย์ประจาํหลักสูตร ผลงานท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ ค่าถ่วงนํา้หนัก 

1 รศ.รัชนก  ป่ินแกว้ Prachayasittikul V, Pingaew R, Anuwongcharoen N, 
Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, 
Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Discovery of novel 1,2,3-triazole 
derivatives as anticancer agents using QSAR and in silico structural 
modification. SpringerPlus 2015; 4: 571. 

1.00 

 

2 รศ.รัชนก  ป่ินแกว้ Pingaew R, Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, 
Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul 
V. Novel 1,4-naphthoquinone-based sulfonamides: Synthesis, 
QSAR, anticancer and antimalarial studies. European Journal of 
Medicinal Chemistry 2015; 103: 446-459. 

1.00 

 

3 รศ.รัชนก  ป่ินแกว้ Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, 
Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and 
molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as aromatase 
inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2015; 23: 3472-3480. 

1.00 
 
 
 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนกั 3.00 
คิดเป็นร้อยละ 60 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.2_1 SpringerPlus 2015; 4: 571. 
B.Ed.Chem_58_4.2_2 European Journal of Medicinal Chemistry 2015; 103: 446-459. 
B.Ed.Chem_58_4.2_3 Bioorganic & Medicinal Chemistry 2015; 23: 3472-3480. 

 

ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที ่4.3)     

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 
ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร - 4.58 4.59 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตไม่มีการเปล่ียนแปลง และมีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ สกอ. กาํหนด  



 หน้า 38 

ในปีการศึกษา  2558  จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีค่าเท่ากบั 4.59 อยูใ่น
ระดบัดีมาก (B.Ed.Chem_58_4.3_1)  และในปีการศึกษา 2556 ไม่ไดมี้การรายงานเน่ืองจากเกณฑ์น้ีเพิ่งเร่ิมใชใ้นปี 
2557  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.3_1 ความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 
สาระของรายวชิาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที ่5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร 
 หลกัสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร ดงัน้ี  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พฒันาหลกัสูตร เพ่ือจดัทาํหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรหา้ปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และมาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศของคุรุสภาเพ่ือกาํหนดปรัชญา ความสาํคญั วตัถุประสงค ์และโครงสร้างของ
หลกัสูตร  

2. ภาควิชาเคมีมีการประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย  ์เคมีอนินทรีย ์ชีวเคมี และเคมีศึกษา) เพ่ือกาํหนดรายวิชาในหลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาท่ี
ทนัสมยัและครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณากาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิเคราะห์หลกัสูตรเดิม และนาํขอ้มูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเ์ก่า
และการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา learning outcome กาํหนดรายวิชา สาระรายวิชา
ในหลกัสูตรและแผนการเรียน 

4. อาจารยป์ระจาํหลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกคร้ังเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกันโดยจัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการเรียนเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่ซํ้าซอ้นและเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

5. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิเคราะห์หลกัสูตรเดิม และนาํขอ้มูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเ์ก่า
และการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ตามประกาศคุรุสภา มา
ประกอบการพิจารณากาํหนดสาระรายวิชาในหลกัสูตรและแผนการเรียน 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่  และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเคมีศึกษา ซ่ึงมีตวัแทนจากสภาวิชาชีพ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต เขา้มาร่วมเป็นกรรมการ 
เพ่ือให้ไดข้อ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัทิศทางการจดัทาํหลกัสูตร และลกัษณะของรายวิชาท่ีทนัสมยั รวมทั้งการ
จดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

7.  เสนอความเห็นชอบตามลาํดบัขั้นตอนในมหาวิทยาลยั และส่งให้สกอ.รับทราบหลกัสูตรและส่งให้คุรุ
สภารับรองหลกัสูตร 
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8.  นาํหลกัสูตรไปดาํเนินการและกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 
9.  สรุปผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ.7)  
10. มีการนาํผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 
11.ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกบัหลกัสูตรและความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและนาํผลการประเมิน

ไปปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ าบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า เค มี  (5 ปี )  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .2556 ) 
(B.Ed.Chem_58_5.1_1) เป็นหลกัสูตรปรับปรุงจากหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยเร่ิมใชห้ลกัสูตรน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2556 ไดมี้การออกแบบ
หลกัสูตรภายใตม้าตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร 5 ปี) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต โครงสร้างหลกัสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงัน้ี หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือก
เสรี และมีการออกแบบสาระรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา ดงัน้ี 

หมวด รายวชิา 
วิชาศึกษาทัว่ไป 
(30 หน่วยกิต) 

เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีและการปรับตวัในสังคม เช่น  - มศว 
111 ภาษาไทยเพื่อส่ือสาร 

- มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   
- มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2       
- มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
- มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์       
- มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนุษย ์
- มศว 251 มนุษยก์บัสงัคม 
- มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือ่ชีวิต 
- มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ 
- มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี

วิชาชีพครู (51 หน่วยกิต) เพ่ือใหมี้สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาเช่น 
- ศษ 111 จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ศษ 201 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
- ศษ 211 กระบวนทศันท์างการศึกษา 
- ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษยแ์ละจิตวิทยาสาํหรับครู 
- ศษ 281 การออกแบบและพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลย ี 
              สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา 
- ศษ 321 วิธีวิทยาในการพฒันาหลกัสูตร 
- ศษ 331 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้ 
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หมวด รายวชิา 
- ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 
- ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน 1 
- ศษ 451 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
- ศษ 461 การบริหารและการจดัการการศึกษา 
- ศษ 471 การวิจยัทางการศึกษา 
- ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน 2 
- ศษ 591 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
- ศษ 592 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

วิชาเอกเด่ียว  
(65 หน่วยกิต) 

แบ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการ
เรียนวิชาขั้นสูง เช่น 

- คณ 115 แคลคูลสั 1 
- คม 100 เคมีทัว่ไป 1  
- ชว 101 ชีววิทยา 1 
- ฟส 100 ฟิสิกส์ทัว่ไป 

วิชาเอกบงัคบัมีการกาํหนดสาระวิชาทางบรรยายและการปฏิบติัการท่ีครอบคลุม
เน้ือหาเคมีครบทุก 5 สาขาวิชา (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย ์เคมีอนินท
รียแ์ละชีวเคมี) รวมถึงวิชาภาษาองักฤษ สมัมนา และโครงงานเช่น 

- คม 223 เคมีอินทรียส์าํหรับครู 1 
- คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   
- คม 241 ชีวเคมี 1    
- คม 254 เคมีวิเคราะห์ 
- คม 315 เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 1 
- คม 370 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 
- คม 466 สมัมนาทางเคมีศึกษา 
- คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 
- คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

วิชาการสอนวิชาเอก 
(6 หน่วยกิต) 

เพ่ือเนน้ทกัษะการจดัการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกทกัษะทาง
วิชาชีพ  

- วทศ 431 บูรณาการวิธีวิทยาสาํหรับครูวิทยาศาสตร์ 
- คศ 480 การสอนเคมี 

เลือกวิชาเอกหรือ 
วิชาการสอน 
วิชาเอกเพิม่เติม 
(7 หน่วยกิต) 

รายวิชาเลือก เพ่ือใหนิ้สิตสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เช่น 
- คม 451 นิติเคมี                   - คม 473 เคมีอุตสาหกรรม 
- คม 479 เคมีส่ิงแวดลอ้ม       - คม 474 เคมีพอลิเมอร์ 
- คม 475 เคมีเภสชั                 - คม 476 เคมีอาหาร 

วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) เพ่ือใหนิ้สิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัตามความสนใจ 
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 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีการออกแบบหลกัสูตรและแผนการเรียนใหนิ้สิตได้
เรียนควบคู่กนัทั้ งรายวิชาชีพครู และรายวิชาวิชาเอก ในส่วนของรายวิชาชีพครู กาํหนดให้เรียนรายวิชาศษ 111 
จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในชั้นปีท่ี 1 เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และมีการกาํหนดให้เรียน
รายวิชาชีพครูต่างๆ เพ่ือให้มีสาระความรู้ และสมรรถนะครบตามมาตรฐานของคุรุสภา รวมถึงกาํหนดให้เรียน
รายวิชาท่ีฝึกปฏิบติัการสอนไดแ้ก่ ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ในชั้นปีท่ี 3 ศษ 491 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ในชั้นปีท่ี 4 และ ศษ 591 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 ศษ 592 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ในชั้นปีท่ี 5  ในส่วนของรายวิชาวิชาเอก 
มีการกาํหนดใหมี้รายวิชาปฏิบติัการท่ีเรียนควบคู่กบัวิชาบรรยายเพือ่ช่วยสร้างทกัษะการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ มี
การจดัการเรียนรู้รายวิชาเคมีให้มีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกบัสาขาอ่ืนๆ รวมถึงส่งเสริม
พฒันานิสิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ไดมี้การปรับกลุ่มรายวิชา ศษ 202 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
จากวิชาชีพครูเลือกเป็นวิชาชีพครูบงัคบั ปรับปรุงรายวิชา วทศ 303 ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา และ
คณิตศาสตรศึกษา เป็น คม 370 ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษาโดยมีการเพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบติั 
นอกจากน้ีหลกัสูตรไดมี้การเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ดงัน้ีคือ วิชาชีพครูเลือกไดแ้ก่ ศษ 339 หลกัการอาชีวศึกษา ศษ 453 
เทคโนโลยีเพื่อการวดัผล การประเมิน และการวิจยัทางการศึกษา และศษ 472 การวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และสังคม วิชาเอกบงัคบัไดแ้ก่ คม 251 สถิติสาํหรับเคมี และคม 297 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ วิชาเอกเลือก
เช่น คม 314 เคมีชีวอนินทรีย ์คม 341 ชีวเคมี 2 คม 413 เคมีอนินทรีย ์3 คม 423 เคมีอินทรียข์ั้นสูง คม 451 นิติเคมี 
คม 452 เคมีไฟฟ้าประยกุต ์คม 455 และการวิเคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปรับปรุงรายวิชาวทศ 431 บูรณาการ
วิธีวิทยาสาํหรับครูวิทยาศาสตร์ และ คศ 480 การสอนเคมี เพ่ือเนน้ทกัษะการจดัการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกทกัษะทางวิชาชีพมากข้ึน  
 จากการจดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาท่ีระบุไว ้ใน มคอ. 2 ของหลกัสูตรฯ นั้น ไดมี้การกาํกบั 
ติดตามการจดัการเรียนการสอน (มคอ.3-6) การประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา เช่น การจดัใหมี้การสอบกลางภาค และปลายภาค ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั จากนั้นฝ่ายวิชาการ ภาควิชา
ทาํการรวบรวมผลการเรียนเพ่ือทาํการสรุปผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษานาํเสนอในการประชุม
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาตดัสินผลการเรียน ปรึกษาหารือปัญหาท่ีเกิดข้ึน และนาํผลการประชุมไปใชใ้นการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป มีการสรุปผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ.7) และวางแผนการปรับปรุงพฒันาในปี
การศึกษาต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี อยูร่ะหว่างการดาํเนินการร่างหลกัสูตร
ปรับปรุง จากหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เป็นหลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลกัสูตรใหม่ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยมีการออกแบบหลกัสูตรภายใตม้าตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลกัสูตร 5 ปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ซ่ึง
ปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน และมีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ศิษยเ์ก่า และความ
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คิดเห็นจากการวิพากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไดน้าํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสูตรโดยไดมี้การปรับปรุง
คาํอธิบายรายวิชา ให้มีความชดัเจนของการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (B.Ed.Chem_58_5.1_2) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน  ๆ 
 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีมีระบบและกลไกในการจดัการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบั

ความกา้วหนา้และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรได้มอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา
แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั (มคอ. 5) และหลกัสูตรไดใ้ห้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆ ผ่าน
ระบบ supreme เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกบัภาควิชา อาจารยผ์ูส้อน รวบรวมรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั (มคอ. 5) ภายหลงัเสร็จส้ินการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย ์เคมีอ
นินทรีย ์ชีวเคมีและเคมีศึกษา) เพื่อพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอนวิชาเลือกในหัวขอ้ท่ี
ทนัสมยั  

4. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกนั เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง ปรับ
เพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารยป์ระจาํหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ
ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือจดัทาํ มคอ. 3 ให้อาจารย์
ประจาํหลกัสูตรตรวจสอบความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

7. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อรายวิชาและ
จดัทาํมคอ.7 เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
  
 ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตดงัน้ีคือ หลกัสูตรไดพ้ิจารณาแลว้พบว่าโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ท่ีไดมี้การเปิดสอน
ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จํานวนมาก สําหรับนักเรียนผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทาํให้จดัการเรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณา
การร่วมกบัสาขาอ่ืนๆ ดว้ยเช่นโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น สพฐ. ยงัไดจ้ดัให้มีกลุ่ม
โรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการสอน (English Program : EP) เพ่ิมข้ึน 
ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเหล่าน้ี นอกนั้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีจะทาํให้นิสิตมี
ความพร้อมมากท่ีสุดคือ ตอ้งมีพ้ืนฐานทางวิชาการดีเยีย่ม มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และ
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มีความเป็นครูดีเยีย่มแลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมอีกดว้ย ดงันั้นหลกัสูตรจึงไดก้ารปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ไดจ้ดัให้นิสิตท่ีเรียนใน
หลกัสูตรใหมี้การเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบกิจกรรมสะเตม็เพ่ิมเติม และพฒันานิสิตใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี  

วิชา คม 315 เพิ่มการเรียนการสอนแบบ active learning มีการใช้ application E4D บนโทรศพัท์มือถือ
ในรูปแบบ 4 มิติ ในหวัขอ้ตารางธาตุและสารประกอบ เพิ่มเกม crossword การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก และ
ใหนิ้สิตนาํเสนอหนา้ชั้นในรูป infographic ในหวัขอ้โครงสร้างอะตอม 

วิชา คศ 480 การสอนเคมี นิสิตพฒันาแผนการสอนและสาธิตการสอนดว้ยกระบวนการสืบเสาะแบบ 
5E กลุ่มนิสิตและอาจารยผ์ูส้อนร่วมวิพากษ์และเสนอแนวทางการปรับใช้แผนการสอนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในชั้นปีท่ี 5  
 วิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ นิสิตไดเ้ขา้ฟังการอบรมจากวิทยากรพิเศษ และได้
เขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงนโยบายการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมสะเตม็ศึกษา 
 วิชา ศษ 321 วิธีวิทยาในการพฒันาหลกัสูตร นิสิต กศ.บ.เคมี ชั้นปีท่ี 3 ไดส้ัมภาษณ์ ม.ร.ว.รุจีสมร สุข
สวัสด์ิ ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ และคณะครู จากนั้ นจัดทําแผนการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะวิทยาศาสตร์ และ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยมี ดร.รจนา คล่ีฉายา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา นิสิต
ได้นํากิจกรรมท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้จริงในการจดักิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการท้องถ่ินศตวรรษท่ี 21 ณ 
โรงเรียนคลองหลุมลึก จงัหวดัสมุทรปราการ ให้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 100 คน กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) ตวัอย่างกิจกรรมเช่น ฐาน
การเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาโดยการสร้างแบบจาํลองสะพานยกไฮดรอลิก  

วิชา คม 370 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา นิสิตไดจ้าํลองสถานการณ์หอ้งเรียนเคมีท่ี
ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เขียนแผนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ไดเ้ขา้ฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษเป็น
ภาษาองักฤษ เขียนรายงานการทดลองภาษาองักฤษ และบนัทึกเทปการอ่านบทความภาษาองักฤษ  

วิชา วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นิสิตได้เข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ 
กิจกรรมท่ี1 เร่ืองการพฒันาทกัษะส่ือสารเพ่ือวิชาชีพ โดยนิสิตไดฝึ้กการนาํเสนอผลงานวิจยัจากการทาํโครงงานทั้ง
ในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ และแบบปากเปล่า  

วิชา คม 281 ไดเ้พ่ิมเติมเน้ือหาเพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บันิสิต เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจดัการสารเคมีอนัตราย ตามขอ้บงัคบัของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม ซ่ึงขอ้บงัคบัฯ น้ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2558 

 
 หลกัสูตรได้มีการรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาท่ีเปิดสอน และรวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาท่ีทันสมัย (มคอ. 5-6) ปีการศึกษา 2558 
(B.Ed.Chem_58_5.1_3) เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พบว่าจากการท่ีหลกัสูตรมีปรับปรุงการจดัการเรียนการ
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สอนท่ีหลากหลาย จดัให้นิสิตท่ีเรียนในหลกัสูตรมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบกิจกรรมสะเต็มเพ่ิมเติม และ
พฒันานิสิตมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ พบว่านิสิตนิสิตมีความตั้งใจ สนใจเรียน และมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนมากข้ึน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรจะส่งเสริมให้แต่ละรายวิชาเพ่ิมการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบ  active learning กิจกรรมสะเต็ม  ให้มากข้ึน  รวมถึงส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.1_1 มคอ. 2 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_5.1_2 โครงการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  
B.Ed.Chem_58_5.1_3 มคอ. 5-6  ปีการศึกษา 2558 
 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
- การเปล่ียนแปลงการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตาม AEC ทาํใหต้อ้งมีการปรับการจดัการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาการเช่ือมต่อระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ชั้นปีท่ี 4 และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีท่ี 5  

- การขาดแคลนอตัรากาํลงัอาจารยด์า้นเคมีศึกษา ส่งผลต่อจาํนวนอาจารยท่ี์สอนวิชาการสอน 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

- นิสิตมีเวลาในการเตรียมตวันอ้ยก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
- อาจารยท่ี์สอนวิชาการสอนมีภาระงานมาก 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

- มีประกาศมหาวิทยาลยัใหมี้การสอนเสริมและสอบปลายภาคของนิสิต กศ.บ. ใหเ้รียบร้อยก่อนการ
เปิดภาคเรียนของโรงเรียน 

- รับอาจารยส์าขาเคมีศึกษาเพ่ิม และส่งเสริมอาจารยใ์นภาควิชาเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรทางดา้น
การศึกษาเพ่ือเป็นผูส้อนร่วม 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2)  

- การกําหนดผู้สอน 
1. หลักสูตรร่วมกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  และมหาวิทยาลัย แต่งตั้ ง

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
1.1  คณะกรรมการจดัการเรียนการสอน และกรรมการวิชาการของภาควิชา  
1.2  คณะกรรมการบริหารและดาํเนินการปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีออกแบบระบบและกระบวนการ ประสานงาน ประเมินและสรุปรายงานผลการดาํเนินงานรายวิชา ศษ 591 
และ 592 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2  

2. คณะกรรมการจดัการเรียนการสอนระดบัภาควิชา จดัทาํร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพิจารณาความถูกตอ้งและประสานงานกบัผูป้ระสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย(เคมี
พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย ์เคมีอนินทรีย ์ชีวเคมี และเคมีศึกษา)   

3. มีการประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวิชายอ่ย เพื่อพิจารณากาํหนดผูส้อนตามคุณวุฒิความรู้ ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้ นๆ และประสบการณ์การทาํงานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวิชาท่ีได้รับ
มอบหมาย  

4.  มหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศกใ์นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบดว้ย อาจารยนิ์เทศก์
ทางการศึกษา อาจารยนิ์เทศก์วิชาเฉพาะ และอาจารยพ่ี์เล้ียงประจาํโรงเรียน เพื่อทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลให้คาํปรึกษา 
เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติการสอนรายวิชา ศษ  591 และ ศษ  592 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2   

5. คณะกรรมการจดัการเรียนการสอนระดบัภาควิชารวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํเขา้ประชุมภาควิชาโดยมี
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง นอกจากน้ีหลกัสูตรไดมี้การเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นอาจารยพ์ิเศษในบางหวัขอ้/บางรายวิชา กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
รายวิชาจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วนั 

6. ผูส้อนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวดัและประเมินผลให้นิสิตทราบในวนัแรกของการเรียน
การสอน และมีการจดัทาํคู่มือรายวิชา ศษ 591 และ 592 การปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 
สาํหรับอาจารยแ์ละนิสิต 

7. หลงัปิดภาคการศึกษา 2558 ภาควิชารวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย ์(ปค.003/
ปค.004) ในระบบ supreme ของมหาวิทยาลยั  

8. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกหลกัสูตรร่วมกันกาํหนด
แนวทางในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนท่ีปรากฏในหลกัสูตร 
มีการกาํหนดผูส้อนโดยมีการประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวิชายอ่ยเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพื่อ
พิจารณาโดยมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม (B.Ed.Chem_58_5.2_1) หลงัปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค
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เรียน มหาวิทยาลยัมีระบบการประเมินอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือให้อาจารยผ์ูส้อนได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
พฒันาการสอนของตนเอง มีการประเมินกระบวนการกาํหนดผูส้อนโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร พบว่ามีการ
ดาํเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้อาจารยผ์ูส้อนระบุแนวทางการปรับปรุง/พฒันาให้
ชดัเจนใน มคอ.3-6 ในแต่ละปีการศึกษาและฝึกการทาํ มคอ.ออนไลน ์(B.Ed.Chem_58_5.2_2) 

 
- การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรส่งคาํอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา
นาํไปเป็นขอ้มูลสําหรับเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้งกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.  มหาวิทยาลยัมีกลไกกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนตอ้งส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วนั  
3.  หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารงานของภาควิชามีการกาํหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิชา

เคมี กาํกบัใหผู้ส้อนจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 
4.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตร เพ่ือ

พิจารณาความสอดคลอ้งตามคาํอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใ่น มคอ.2 แลว้จึงนาํขอ้มูลข้ึนเผยแพร่กบันิสิต 
5.  หลงัจากหมดกาํหนดเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะแจง้ต่อภาควิชาเพ่ือดาํเนินการปิด

รายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ใหมี้ปัญหาในการกาํกบัติดตาม มคอ.5/มคอ.6   
6.  กาํหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรวบรวมผลการ

ประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 ในปีการศึกษาถดัไป 
 

 ปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรมีการจดัทาํและส่ง มคอ.3/มคอ.4 ตามระบบและ
ขั้นตอน โดยในภาคเรียนท่ี 1/2558 มีรายวิชาในหลกัสูตรท่ีมี มคอ.3/มคอ.4 จาํนวน 34 รายวิชาและภาคเรียนท่ี 
2/2558 จาํนวน 34 รายวิชา  หลกัสูตรไดมี้การกาํกบัติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุมภายในการจดัทาํ มคอ.3-
7 ของมหาวิทยาลยั และตามเกณฑต์วับ่งช้ี (KPI) ขอ้ 3 ของ มคอ.2 และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรติดตามการนาํมคอ.
3/มคอ.4 ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนข้ึนเวปไซดข์องคณะวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษา 2558 มศว ไดพ้ฒันาระบบ 
มคอ. ออนไลน์ เพ่ือให้หลกัสูตรทดสอบการทาํงานของระบบออนไลน์และสามารถกาํกบัติดตามไดส้ะดวกข้ึน  
และจะมีพฒันาใชเ้ตม็รุปแบบในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.Chem_58_5.2_2) 

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน เสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูร

ณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทางสงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  
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2.  นาํเสนอผลการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ในการประชุมภาควิชาเพ่ือคดัเลือกรายวิชา โดย

พิจารณาจากสาระรายวิชา งานวิจยั และความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์ผูส้อน  

3.  มอบหมายอาจารยผ์ูส้อนท่ีรับผิดชอบดาํเนินการ ประเมินผลการบูรณาการและการนําไปใช้

ประโยชน ์

4.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประชุมเพื่อติดตามสรุปผลการบูรณาการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง/พฒันา

ต่อไป  

 
 ในปีการศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตระหนกัถึงนโยบายการพฒันาครูท่ีมีสมรรถนะการสอน
สะเตม็ศึกษา รวมถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย หลกัสูตรจึงร่วมกบัภาควิชาเคมีสนบัสนุนผูส้อนในแต่
ละรายวิชาจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม การทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม ดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณาการกับการวจิยั 
1.1  รายวิชา คม  324 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 2  มีการบูรณาการงานวิจัยเร่ือง Synthesis and 

molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors ของ รศ.ดร. รัชนก ป่ินแก้ว มา
สอนในหวัขอ้สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก (B.Ed.Chem_58_5.2_3) 

1.2 รายวิชา วทศ 412 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา จะมีการนาํกระบวนการและระเบียบวิธีวิจยัจาก
งานวิจยัต่างๆ ในเร่ืองท่ีนิสิตสนใจจากการสืบคน้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากฐานขอ้มูลงานวิจยัมานาํเสนอแบบ
บรรยาย  ซ่ึงนิสิตไดน้าํกระบวนการวิจยัท่ีไดจ้ากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใชใ้นการทาํวิจยัในรายวิชา วทศ 423 และ 
วทศ 424 โครงวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 อย่างมีระบบและขั้นตอนท่ีถูกต้อง โดยเร่ิมจากศึกษาปัญหา การสืบคน้
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีนิสิตสนใจ นาํเสนอโครงร่างงานวิจยั ทาํการทดลองเบ้ืองตน้เพ่ือวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ทาํการทดลอง แก้ปัญหา วิเคราะห์และประมวลผล อภิปรายและสรุป
ผลงานวิจยั แลว้มีการนาํเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ในโครงการนาํเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ . 
(Sci Fair) (B.Ed.Chem_58_5.2_4) 

1.3  รายวิชา คม 297 และการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชา วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
1 และ วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นิสิตมีการบูรณาการวามรู้ในฐานกิจกรรมโครมาโทรกราฟีของนํ้ าใบ
ผกัคะนา้ กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั การพฒันาบทปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบณัฑิต 
และ ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (B.Ed.Chem_58_5.2_5) 

1.4  รายวิชา วทศ 423 และ วทศ 424 โครงวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ภาควิชาเคมีไดบู้รณาการความรู้
ในกิจกรรมบอร์ดความรู้และแสดงตวัอยา่งเห็ดถงัเช่าสีทอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในงานวิจยัท่ีกาํลงัดาํเนินการของ ดร.
ศิริขวญั พลประทีป งานวนัเดก็แห่งชาติ (B.Ed.Chem_58_5.2_5) 

1.5  รายวิชา วทศ 431 ในหวัขอ้ส่ือและนวตักรรมการสอนเคมี ไดน้าํงานวิจยัของ ผศ.ดร. ปิยรัตน ์
ดรบณัฑิต และคณะ เร่ืองผลของการใชบ้ทเรียนแนะนาํการเขา้หอ้งปฏิบติัการออนไลน์ สาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ระดบั
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นตวัอยา่งในการผลิตส่ือการสอนเคมีท่ีใชม้ลัติมีเดีย ซ่ึงเป็นส่ือและนวตักรรมท่ี
คณะผูว้ิจยัพฒันาข้ึน (B.Ed.Chem_58_5.2_6) 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณาการกับการบริการวชิาการ  
2.1 นิสิตไดน้าํกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-

based learning) : การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยการสร้างแบบจาํลองสะพานยกไฮดรอลิก ในรายวิชา ศษ 321 วีธี
วิทยาในการพฒันาหลกัสูตร ไปบูรณาการกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการทอ้งถ่ินศตวรรษท่ี 21 ณ โรงเรียนคลอง
หลุมลึก จงัหวดัสมุทรปราการ ใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 100 คน (B.Ed.Chem_58_5.2_7) 

2.2 นิสิตไดบู้รณาเทคนิคการสอนในรายวิชา คศ 480 การสอนเคมี กบัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
หัวขอ้ การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-Net และเทคนิคการสอนวิชาเคมี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการ 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อย่างย ัง่ยืน คร้ังท่ี 2 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ณ 
โรงเรียนวฒันานคร  อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (B.Ed.Chem_58_5.2_8) 

2.3 นิสิตได้ร่วมจัดฐานกิจกรรม  จากชานอ้อย สู่พลังงานทดแทน  ในโครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยืนคร้ังท่ี 2 ณ โรงเรียนวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยให้
ความรู้เก่ียวกบัการผลิตเอทานอลจากชานออ้ยดว้ยปฏิกิริยาออกซิเดชนั และวิธีการตรวจวดัปริมาณของเอทานอล
ด้วยเทคนิคสเปกโทรมิเตอร์ ซ่ึงเป็นการบูรณาความรู้กบัรายวิชา คม 355 เร่ือง วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(B.Sc.Chem_58_5.2_9) 

2.4 นิสิตไดร่้วมจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ หัวขอ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 7E ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการบริการวิชาการ ของศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา ณ สาํนกังานประถมศึกษาเขต 2  อาํเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ และ ณ โรงเรียนบา้นท่าเกวียน อ. วฒันานคร จ. สระแกว้ บูรณาการความรู้จากรายวิชา วทศ 412 
สมัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาและ วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2  (B.Ed.Chem_58_5.2_10) 

2.5 นิสิตจดัฐานกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การแยกสารดว้ยวิธีโครมาโทรกราฟี นาํเสนอกิจกรรมท่ี
ดึงดูดความสนใจของเดก็ๆ โดยการประดิษฐผี์เส้ือจากกระดาษโครมาโทรกราฟีท่ีแยกสีของปากกาเมจิก หรือสีผสม
อาหาร ในกิจกรรมน้ีมีเด็กๆ ให้ความสนใจเขา้ร่วมกว่าหกร้อยคน ในงานวนัเด็กแห่งชาติ โดยบูรณาการความรู้ใน
รายวิชา คม 297  (B.Ed.Chem_58_5.2_5) 

 
3. การจดัการเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  

3.1 ในรายวิชา คม 479 เคมีส่ิงแวดลอ้ม นิสิตไดค้น้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและวฒันธรรม
ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง ลอยโคมยี่เปง ซ่ึงมีการท้ิงขยะกระทง โคม บั้ง
ไฟ ทาํให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มทั้งทางเสียง นํ้ าและอากาศ รวมทั้งยงัก่อให้เกิดเพลิงไหมอี้กดว้ย โดยนิสิตจะ
ทาํการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ความเป็นมา วิเคราะห์เหตุและวิธีแกปั้ญหา และนาํเสนอในรูป
หนังสือพิมพ์และนาํเสนอหน้าชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานข่าว รายการสารคดี เป็นตน้ เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังและกระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมให้ถูกวิธีและเหมาะสมไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม (B.Ed.Chem_58_5.2_11) 
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3.2 นิสิตบูรณาการวิถีเช่ือมโยงธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  จากกิจกรรมการเรียนรู้ของมูลนิธิ
อาศรมวงศส์นิท ซ่ึงมีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบา้นกบัวิทยาศาสตร์ เช่นการทาํแชมพูจากมะกรูดและ
มะขามเปียก การทาํปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี การออกแบบบา้นโดยคาํนึงถึงทิศทางลมและโครงสร้างบา้นดินจากดิน
ผสมขา้วเปลือก ในรายวิชา ศษ 211 กระบวนทศันท์างการศึกษ (B.Ed.Chem_58_5.2_12) 

 
ในปีการศึกษา 2558 จากการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการได้มีกระบวนการ

ประเมินผูส้อนโดยใหนิ้สิตทาํแบบประเมิน ปค.003/004 เพ่ือนาํผลการประเมิน/ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงในปีถดัไป 
ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์-ดีมาก ดงันั้นในปีการศึกษา 2559 จะมีการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนท่ีมี
การบู รณ าการการ วิจัย  การบ ริการวิช าการทางสั งคม  การทํานุบํา รุง ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ิ ม ข้ึน 
(B.Ed.Chem_58_5.2_2)   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_58_5.2_2 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559  
B.Ed.Chem_58_5.2_3 มคอ.3 คม 324 
B.Ed.Chem_58_5.2_4 โครงการนาํเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ มคอ.3 คม 412 , วทศ 423 

และ วทศ 424 
B.Ed.Chem_58_5.2_5 กิจกรรมบอร์ดความรู้และแสดงตวัอยา่งเห็ดถงัเช่าสีทอง และ กิจกรรมโครมาโทรก

ราฟีของนํ้าใบผกัคะนา้ ในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ งานวนัเดก็แห่งชาติ 
ณ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช  และ มคอ.3 คม 297, วทศ 423 และ วทศ 424 

B.Ed.Chem_58_5.2_6 ผลของการใชบ้ทเรียนแนะนาํการเขา้หอ้งปฏิบติัการออนไลน ์สาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 
ระดบัปริญญาตรี  และ มคอ.3 คม 431 

B.Ed.Chem_58_5.2_7 การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) : การเรียนรู้แบบสะเตม็
ศึกษา  ณ โรงเรียนคลองหลุมลึก และ มคอ.3 ศษ 321 

B.Ed.Chem_58_5.2_8 การอบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-Net และเทคนิคการสอนวิชา
เคมี ณ โรงเรียนวฒันานคร  และมคอ.3 คศ 480 

B.Ed.Chem_58_5.2_9 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยนืคร้ังท่ี 2 
ณ โรงเรียนวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และมคอ.3 คม 355 

B.Ed.Chem_58_5.2_10 การอบรมเชิงปฏิบติัการ  หวัขอ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 7E  ณ โรงเรียนบา้น
ท่าเกวียน และ มคอ.3 วทศ 412 และ วทศ 424 

B.Ed.Chem_58_5.2_11 มคอ.3 คม 479 
B.Ed.Chem_58_5.2_12 มคอ.3 ศษ 211 
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การประเมินผู้เรียน (ตวับ่งช้ีที ่5.3) 

- การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลกัสูตรมีการกาํหนดวิธีการประเมินไวใ้น มคอ. 2 
2. อาจารยผ์ูส้อนพิจารณานํ้าหนกัองคป์ระกอบในการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัจุดเนน้ของรายวิชาใน 

มคอ.2 
3. อาจารยผ์ูส้อนรายวิชามีการกาํหนดวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/

มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
4. อาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัพจิารณาขอ้สอบและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
5. อาจารยผ์ูส้อนตดัสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ลว้เสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลกัสูตรกาํหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยการทาํแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
7. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามรายวิชาท่ี

เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้หลกัสูตร
ครอบคลุม learning outcome โดยกาํหนดใหมี้การรายงานวิธีการท่ีใชใ้นการประเมิน เกณฑก์ารประเมินและผลการ
ประเมิน  

 
ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรไดต้ระหนักถึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้ผูส้อนพิจารณากาํหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินให้
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของรายวิชา และมีการกาํหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามความเหมาะสมของแต่ละ
รายวิชา เช่น รายวิชา คม 100 และ คม 101 มีการพิจารณาขอ้สอบร่วมกนัก่อนนาํไปใชส้อบ และใชแ้บบประเมิน
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในระบบ e-survey 
จาํนวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ 41 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 60 จากรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 68 รายวิชาท่ีเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2558 พบว่า นิสิตมีผลการเรียนรู้หลกัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในมคอ.2  ทั้ง 6 
ดา้นอยูใ่นเกณฑดี์ (B.Ed.Chem_58_5.3_1) และในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรเสนอปรับเป็นกระบวนการทวนสอบ
ผลการเรียน และเนน้การเรียนการสอนแบบ active learning เพือ่พฒันาทกัษะดา้นความรู้ (B.Ed.Chem_58_5.3_2) 

 
- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาเสนอวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การสรุปแบบ

ประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3. ผูส้อนร่วมกนัตดัสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ลว้เสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาติดตามรวบรวมผลการเรียนเพ่ือนําเสนอในการประชุม

ภาควิชา 
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5. ประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบการตดัสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษาโดยให้ผูส้อนช้ีแจงการ
ตดัสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีนิสิตไดเ้กรด E  

6. มีการปรับปรุงการตดัสินผลการเรียนตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา แลว้นาํเขา้ท่ีประชุม
กรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบก่อนส่งผลการเรียนผา่นระบบ Supreme2004 และลงนามผูส้อน หวัหนา้
ภาควิชา และส่งใหค้ณบดีลงนามต่อไป 

7. อาจารยผ์ูส้อนรายงานผลการเรียนในมคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
8. หลกัสูตรนาํขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจดัทาํ มคอ.7 
  
ปีการศึกษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนมีการพิจารณา curriculum mapping เพ่ือกาํหนดวิธีการท่ีใชใ้นการ

ประเมินและเกณฑก์ารประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาและแจง้ใหนิ้สิตทราบ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมี
การประชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยการประเมินตนเองของนิสิตในรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาไดร่้วมกนัพจิารณาการตดัสินผลการ
เรียนของนิสิตในการประชุมภาควิชาเคมี แลว้นาํเขา้สู่ท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเห็นชอบ ก่อน
ส่งเกรดผ่านระบบ Supreme2004 ซ่ึงรวดเร็วและสะดวก นิสิตสามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของ
ตนเองไดท้นัที อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามรายวิชาท่ีเปิด
สอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ พบวา่มีการทวนสอบทั้งหมด 41 รายวิชา (B.Ed.Chem_58_5.3_1)   

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาตาม AEC ของมหาวิทยาลยั หลกัสูตรร่วมกบัภาควิชาเคมี
ประชุมพิจารณาผลการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีตอ้งไปปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามปฏิทิน
การศึกษาของสพฐ. เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกาํหนดให้นิสิตตอ้งไม่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาอ่ืนระหว่างการปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบว่านิสิตขั้นปีท่ี 4 ทุกคนสามารถเกบ็
สะสมหน่วยกิตไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตรก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ประจาํหลกัสูตรจะร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 4 และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
รายวิชาท่ีเปิดสอนให้กบันิสิตชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 มีการวางแผนการสอนและวิธีประเมินผลการเรียนให้ทนั
กาํหนด (B.Ed.Chem_58_5.3_2)   

- การกํากับการประเมนิการจดัการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่ง มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค

การศึกษา  
2. หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารงานของภาควิชามีการกาํหนดใหมี้คณะกรรมการงานวิชาการ กาํกบัให้

ผูส้อนจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 
3. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรเพื่อ

พิจารณาดูความสอดคลอ้งตามคาํอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใ่น มคอ.2  
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4. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัจบปีการศึกษาและมีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ ์
สกอ.  

5. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเสนอท่ีประชุมภาควิชาเคมีพิจารณาเพ่ือนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง/
พฒันาผลการดาํเนินงานต่อไป  

 
 ปีการศึกษา  2558 ทุกรายวิชามีการจัดทําและส่ง  มคอ .5 /มคอ .6   ตามระบบและขั้ นตอน 

(B.Ed.Chem_58_5.3_3) โดยในภาคเรียนท่ี 1/2558 มีรายวิชาในหลกัสูตรท่ีทาํ มคอ.5/มคอ.6 จาํนวน 34 รายวิชา 
และภาคเรียนท่ี 2/2558 จาํนวน 34 รายวิชา หลกัสูตรไดมี้การกาํกบัติดตามให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมภายใน
การจดัทาํ มคอ.3-7 ของมหาวิทยาลยั และตามเกณฑ์ตวับ่งช้ี (KPI) ขอ้ 4 ของ มคอ.2 และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ติดตามการนาํ มคอ.5/มคอ.6 ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนข้ึนเวบ็ไซตข์องคณะวิทยาศาสตร์  และในปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลยัดาํเนินการให้ภาควิชากาํหนดให้ผูรั้บผิดชอบแต่ละรายวิชานาํ มคอ.3-6 ข้ึนออนไลน์ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัและทาํลิงกแ์ผนการเรียนออนไลนใ์หนิ้สิตเขา้ดูไดส้ะดวก  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.3_1 สรุปรายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_58_5.3_2 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559  
B.Ed.Chem_58_5.3_3 มคอ. 3-6  
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ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีการดาํเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลกัสูตรดาํเนินงานไดใ้น
แต่ละปีการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Per formance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขยีนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร
  

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มี
ส่วนร่วมในการประชุม
จาํนวน 4 คร้ัง ในปี
การศึกษา 2558 เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงาน โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจาํหลกัสูตรมากกวา่
ร้อยละ 80 

B.Ed.Chem_58_5.4_1 
รายงานการประชุม
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
4 คร้ัง 

2 มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ไดรั้บการ
รับทราบจาก สกอ. เม่ือ
วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 
โดยมีรายละเอียดของ
หลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ และ 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบ
มาตรฐานวิชาชีพจากคุรุ
สภาเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 
2557 
 

B.Ed.Chem_58_5.4_2  
มคอ. 2   
B.Ed.Chem_58_5.4_2_1  
หนงัสือรับรองปริญญา
และประกาศนียบตัร
ทางการศึกษาจากคุรุสภา 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ใหค้รบทุกรายวิชา 

หลกัสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จาํนวน  34 วิชา และภาค
เรียนท่ี 2/2558 จาํนวน 34 
วิชา ก่อนการเปิดสอนใน

B.Ed.Chem_58_5.4_3  
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3/มคอ.4  
ทุกรายวิชา (68 รายวิชา) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Per formance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขยีนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

แต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลกัสูตร ไดจ้ดัทาํรายงาน
ผลการดาํเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จาํนวน 34วิชา และภาค
เรียนท่ี 2/2558 จาํนวน  34 
วิชา ภายใน 30 วนั หลงั
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2558 
ครบทุกรายวิชา  
 

B.Ed.Chem_58_5.4_4 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.5/มคอ.6 
ทุกรายวิชา (68 รายวิชา) 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัปีการศึกษา 

หลกัสูตร มีการจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 2558 

B.Ed.Chem_58_5.4_5   
มคอ. 7 
 
 

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีกาํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลกัสูตร มีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ของนิสิตผา่น
ท่ีประชุมภาควิชาเคมีและ
คณะกรรมการประจาํคณะ
วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 
1/2558 จาํนวน  33 วิชา  
และภาคเรียนท่ี 2/2558 
จาํนวน  8 วิชา คิดเป็นร้อย
ละ 60 

B.Ed.Chem_58_5.4_6 
สรุปแบบประเมินเพื่อ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนรู้ 

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 

หลกัสูตรประชุมสรุปผล
การประเมินการดาํเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ. 7 ในปี
การศึกษา 2557 เพือ่
นาํมาใชใ้นการปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนกล
ยทุธ์การสอน หรือการ

B.Ed.Chem_58_5.4_7 
รายงานการพฒันา/
ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน กลยทุธ์การ
สอน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Per formance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขยีนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
ใหทุ้กรายวิชาระบุการ
ปรับปรุงในมคอ. 3 ของ
รายวิชาท่ีเปิดในปีการศึกษา 
2558  

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มี
อาจารยอ์าจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรคนใหม่ 

 

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ประจาํทุกคนไดรั้บการ
พฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ  

B.Ed.Chem_58_5.4_8 
รายงานสรุปการพฒันา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย์
ประจาํ 

10 จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

ปีการศึกษา 2558 บุคลากร
สนบัสนุนการเรียนการ
สอนไดรั้บการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
จาํนวน 9 คน จาก 10 คน 
ร้อยละ 90  

B.Ed.Chem_58_5.4_9 
รายงานสรุปการพฒันา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพของคลากร
สนบัสนุนการเรียนการ
สอน 

11 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ปีการศึกษา  2558 ระดับ
ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลัก สู ตร  เฉ ล่ี ย
เท่ากบั 4.53 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

B.Ed.Chem_58_5.4_10 
สรุปความพึงพอใจของ
นกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร 

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ปีการศึกษา 2558 ระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
4.58 จากคะแนนเตม็ 5.00 

B.Ed.Chem_58_5.4_11 
สรุปความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12  
จาํนวนตัวบ่งชีในปีนีท้ีด่ําเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ  สาขาวชิาเคม ี(5 ปี) มกีารดาํเนินงานร้อยละ 100  ของตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานที่ระบุไว้ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Per formance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขยีนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

มค่ีาคะแนนเท่ากับ 5.00 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับ่งช้ีที ่6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 1.  สาํรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
2. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพือ่พิจารณาสรุปความตอ้งการของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน จากผลการสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้   

3.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเสนอความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไปยงัฝ่ายแผนและพฒันา 
ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเขา้ท่ีประชุมภาควิชา 

4.  ภาควิชาเคมี กาํหนดให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมภาค เพื่อกาํหนดส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้  

5.  ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาดาํเนินการจัดทําร่างคาํของบประมาณประจาํปี ส่งไปยงัคณะ
วิทยาศาสตร์ สาํหรับการจดัซ้ือครุภณัฑ ์การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และการจดัโครงการสนบัสนุนการเรียนรู้ โดย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาเคมี โดยการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพ่ือร่วม
พิจารณาการจดัลาํดบัความจาํเป็นในการดาํเนินการเสนอของบประมาณสาํหรับการจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
ต่างๆ  

6.  ภาควิชาเคมี ดาํเนินการจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน  
7.  มีการสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา 

เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมภาควิชาเคมี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหข้อ้เสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดาํเนินการได้
ในประเดน็ใดจะประสานงานต่อไปยงัคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดาํเนินการ  
 
  ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาเคมี ได้เสนอขอตั้ งงบประมาณและจัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาํหรับสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการวิจยัในรายวิชาต่างๆ ของหลกัสูตรในการกาํกบัของภาควิชาเคมี 

ดงัน้ี   

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2559 สาํหรับการจดัซ้ือครุภณัฑจ์าํนวน 
8 รายการ เป็นเงิน 520,700 บาท (B.Ed.Chem_58_6.1_1)  โดยไดจ้ดัซ้ือคอมพิวเตอร์ LCD เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง
สาํรองไฟฟ้า เคร่ืองรันเจลแนวตั้ง เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า อ่างลา้งตาในหอ้งปฏิบติัการ 
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- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทยแ์ละ
พยาบาลเพ่ิม ประจาํปีงบประมาณ  2559 (B.Ed.Chem_58_6.1_2)  สาํหรับการจดัซ้ือครุภณัฑจ์าํนวน 3 รายการ เป็น
เงิน 153,000 บาท โดยไดจ้ดัซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองกวนผสมสารละลายพร้อมใหค้วามร้อน เคร่ืองโยกสาร 

- งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2559 โดยได้จดัซ้ือเคร่ือง HPLC  เคร่ือง autoclave 
และตูแ้ช่แขง็  
 ภาควิชาเคมีไดด้าํเนินการจดัซ้ือและรับมอบไปแลว้ทุกรายการ (B.Ed.Chem_58_6.1_3) มีการสาํรวจความ
พึงพอใจของอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากบั 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 และมีการสาํรวจ
ความพึงพอใจของนิ สิตต่อ ส่ิงสนับสนุนการเรียน รู้  มีผลการประเมิน เท่ ากับ  4.21 จากคะแนนเต็ม  5 
(B.Ed.Chem_58_6.1_4)  มีการประเมินกระบวนการการจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
เสนอให้บุคลากรสายสนบัสนุนร่วมสาํรวจครุภณัฑ ์อุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ และความพร้อมในการใชง้านของ
ระบบสาธารณูปโภค แลว้แจง้มาท่ีภาควิชาเพ่ือดาํเนินการจดัหาต่อไป 

  นอกจากน้ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้ความร่วมมือกบัคณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ร่วมกนัเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดในการใชง้บประมาณ โดยภาควิชา
เคมีไดอ้นุเคราะห์สถานท่ีตั้งอุปกรณ์ และบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีจะคอยดูแลเคร่ืองมือ ในปีการศึกษา 2558 มีการ
ใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกนัดงัน้ี 1. เคร่ือง atomic absorption spectrometer จาํนวน 1 เคร่ือง ตั้งอยู่ท่ีห้อง 
19-901 2. เคร่ืองชัง่ส่ีตาํแหน่งจาํนวน 3 เคร่ืองตั้งอยูท่ี่ห้อง 19-1002  3. เคร่ืองวดั pH จาํนวน 4 เคร่ือง ตั้งอยูท่ี่ห้อง 
19-1007, 19-1002 

 
- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ภาควิชาเคมีมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุสงค ์ภาควิชาเคมีมีการสํารวจครุภณัฑเ์พ่ือประเมินความเพียงพอและสํารวจสภาพ
ครุภณัฑ์ท่ีมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน นอกจากน้ีหลกัสูตรไดมี้การประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ (B.Ed.Chem_58_6.1_4) 

 ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชามีห้องเรียนในอาคาร 15 จาํนวน 4 ห้อง ทุกห้องมีเคร่ือง LCD และ
คอมพิวเตอร์ประจาํห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตสาํหรับการเรียนการสอน ส่วนหอ้งปฏิบติัการเคมี  
หอ้งวิจยั  นิสิตแต่ละกลุ่มจะมีตูป้ฏิบติัการท่ีมีอุปกรณ์/เคร่ืองแกว้พ้ืนฐาน นอกจากน้ีในหอ้งปฏิบติัการยงัมีอุปกรณ์/
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมไวใ้ห้นิสิตสามารถทดลองหรือวิจยัไดอ้ยา่งสะดวก นิสิตของ
ภาควิชาสามารถคน้ควา้หาความรู้ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi และระบบ Wireless ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้ งการให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้
ดาํเนินการจัดซ้ือฐานข้อมูลท่ีสําคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืนๆทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงทางมหาวิทยาลยัโดยเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดของมหาวิทยาลยัมีการสาํรวจและวิเคราะห์
ความตอ้งการของเอกสาร ตาํรา และฐานขอ้มูลท่ีจาํเป็นจากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกปี  
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ภาควิชากาํหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพฒันา 
2.  ภาควิชากาํหนดให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุงและพฒันา  
จากการประเมินส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2558 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้

ระดับคะแนน 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
(B.Ed.Chem_58_6.1_4) 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการดําเนินการ 

- ส่ือการสอน เช่น โปรเจกเตอร์เส่ือมคุณภาพ สี
เพ้ียนควรไดรั้บการปรับปรุง 

 

- ภาควิชาเคมีได้จัดทําค ําขอตั้ งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ เช่น คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์  ท่ี
จาํเป็นในการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ต่างๆ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน และในปีงบประมาณ 
2559 ไดจ้ดัซ้ือ LCD เพิม่ 1 เคร่ือง 

- หอสมุดมีหนงัสือเก่ียวกบัวิชาเฉพาะทางดา้น
เคมีนอ้ย อยากใหมี้การเพ่ิมหนงัสือเพื่อท่ีจะ
เป็นประโยชนต่์อการศึกษา 

- มีการสาํรวจและวิเคราะห์ความตอ้งการ ตาํรา ฐานขอ้มูล
ท่ีจาํเป็นทุกปี มีการเสนอซ้ือหนังสือเพิ่มเติมไปยงัสํานกั
หอสมุดกลางอยา่งต่อเน่ือง 

 
      ผลการประเมินส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2558 จากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ไดร้ะดบั
คะแนน 4.50 จากคะแนนเตม็ 5 โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการดําเนินการ 
- ปรับปรุงจุดเช่ือมต่อ wifi 

 
- มีการติดตั้ง Wi-Fi ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 24 
จุด  

- ควรปรับปรุงสภาพหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
 

- ในปีงบประมาณ 2559 ภาควชิาเคมีไดจ้ดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศเพ่ิม 2 เคร่ือง ในหอ้งเรียน 
- ภาควิชาเคมีการตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยัในการใช้
สารเคมีและการจดัการของเสีย โดยมีการจดัทาํ
หอ้งปฏิบติัการตน้แบบ จาํนวน 4 หอ้ง ซ่ึงเพ่ิมเติมจากปี
การศึกษา 2557 ท่ีมีจาํนวน 2 หอ้ง 

- ควรมีหอ้งท่ีจดัสาํหรับวิชาสอบสอน ซ่ึง - ภาควิชาเคมีดาํเนินการจดัตั้งงบประมาณในการปรับปรุง
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ตอ้งการพ้ืนท่ีในการเกบ็อุปกรณ์การทดลอง
และส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

หอ้ง 19-926 ใหใ้ชเ้ป็นโต๊ะสาํหรับการทาํงานเป็นกลุ่ม
ของนิสิตในการเรียนการสอนและนาํเสนอผลงาน 

 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_6.1_1 คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_59_6.1_2 คาํขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการ

ผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพ่ิม ประจาํปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_58_6.1_3 รายงานติดตามงบประมาณในการจดัซ้ือจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ตามคาํขอตั้ง

งบประมาณ 
B.Ed.Chem_58_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดท่ี 5  
แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนดาํเนินการ 
กําหนดเวลา
ท่ีแล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 
ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ดาํเนินการได้สําเร็จ 

การบูรณาการดา้นวิจยั บริการวิชาการ
และศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
กบัการจดัการเรียนสอน 

พฤษภาคม 
2559 

ผศ.ดร.สุเชาวน ์ ดอนพดุซา  
ดร.ดวงแข ศรีคุณ  

สาํเร็จตามแผน 

กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 

พฤษภาคม 
2559 

ดร.ดวงแข ศรีคุณ  
ผศ.วราดุล ฉตัรทอง 

สาํเร็จตามแผน 

โครงการพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครู เมษายน 
2559 

ผศ.ดร.สุเชาวน ์ ดอนพดุซา สาํเร็จตามแผน 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการใช้
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

มิถุนายน 
2559 

รศ.ดร.รัชนก ป่ินแกว้ สาํเร็จตามแผน 

จดัซ้ือ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้

มิถุนายน 
2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ร่วมกบัภาควิชาเคมี 

สาํเร็จตามแผน 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินระดบั หลกัสูตร 

มิถุนายน 
2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร สาํเร็จตามแผน 

วางแผนในการปรับปรุงหลกัสูตร สิงหาคม 
2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ
ปรับปรุงหลกัสูตร
เพ่ือใหพ้ร้อมใช้
งานในปี 2560 

 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

1. ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จาํนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถา้มี)      

  ไม่มี 
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2. ขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถา้มี)       

ควรปรับวิธีการสอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพฒันาศกัยภาพทางวิชาชีพ  

 

แผนปฏิบัตกิารใหม่สําหรับปี 2559 

ระบุแผนการปฏิบติัการแต่ละแผน วนัท่ีคาดวา่จะส้ินสุดแผน และผูรั้บผิดชอบ 

แผนดาํเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 
การบูรณาการดา้นวิจยั บริการวิชาการและ
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการจดัการ
เรียนสอน 

พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สุเชาวน ์ ดอนพดุซา  
ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร 

กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 พฤษภาคม 2560 ผศ.วราดุล ฉตัรทอง 
ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร  

โครงการพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครู เมษายน 2560 ผศ.ดร.สุเชาวน ์ ดอนพดุซา 
การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการใชม้าตรฐานผลการ
เรียนรู้  

มิถุนายน 2560 รศ.ดร.รัชนก ป่ินแกว้ 

การเตรียมความพร้อมการประเมินระดบั 
หลกัสูตร 

กรกฏาคม 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

วางแผนในการปรับปรุงหลกัสูตร มิถุนายน 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคดิเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) สาขาวิชาเคมี    มีผลการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี (3.68 คะแนน) ตาม
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร  

โดยมีเด่นในภาพรวม ดงัน้ี 
1. มีอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุตรงตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรทาํใหห้ลกัสูตรมีความแขง็แกร่ง 
2. บณัฑิตมีคุณภาพสามารถสอบบรรจุครูไดม้ากกวา่ร้อยละ 80 ของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 
3. มีกิจกรรมเสริมการเรียนในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรเป็นจาํนวนมากและกิจกรรมสามารถพฒันานิสิต

ใหมี้คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
โดยมีประเดน็เร่งด่วนท่ีควรพฒันาและปรับปรุง ดงัน้ี 
1. ควรจดัใหมี้การบูรณาการเร่ืองการบริหารจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนของหลกัสูตรน้ีอยา่งสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน 
2. ควรปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  อุปกรณ์  ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์  หนังสือ ตํารา รวมทั้ ง

ประสบการณ์ดา้นวิชาชีพครูท่ีจดัใหก้บันิสิต เป็นตน้ 
3. ควรมีกลยทุธ์เชิงรุกในการรับและรักษานิสิตใหค้งอยูต่ลอดเวลาของหลกัสูตร 
โดยมีขอ้เสนอแนะตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 2: บณัฑิต 
1. ควรสาํรวจการไดง้านทาํของบณัฑิตในเชิงลึก เช่น ขนาดของโรงเรียนท่ีบณัฑิตไดรั้บการบรรจุ เป็นตน้ 
องคป์ระกอบท่ี 3: นิสิต 
2. ควรมีกลยทุธ์เชิงรุกในการรับและรักษานิสิตใหค้งอยูต่ลอดเวลาของหลกัสูตร 
3. ควรนาํผลการประเมินการใหค้าํปรึกษาของอาจารยม์าเป็นฐานในการปรับรูปแบบการจดักิจกรรมการให้

คาํปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันิสิตแต่ละชั้นปี 
4. ควรแยกวิเคราะห์ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลงัโครงการปรับพื้นฐาน วิทย-์คณิต-องักฤษ เฉพาะ

นิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (เคมีศึกษา) 
องคป์ระกอบท่ี 4: อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
1. ควรใชก้ลยทุธ์เชิงรุกในการสรรหาอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถเขา้มาบรรจุเป็นอาจารยป์ระจาํของ

หลกัสูตร 
2. ควรมีแนวทางเตรียมความพร้อมอาจารยใ์หม่ โดยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจดัการ

หลกัสูตรเพ่ือใหส้ามารถเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดท้นัที 
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3. ควรมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ควรจดัทาํแผนเพ่ือกาํหนดทิศทางการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรให้เป็นรูปธรรม เช่น 
อบรมสมัมนาดา้นเคมี หรือดา้นอ่ืนๆ 

5. ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตรผลิต/ตีพิมพผ์ลงานวิจยัใหม้ากข้ึน 
6. ควรมีการประเมินกระบวนการท่ีเป็นระบบชดัเจนในการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
องคป์ระกอบท่ี 5: หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
1. ควรเพิม่เติมทกัษะการส่ือสารภาษาไทยใหก้บันิสิตเพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษ 
2. การบูรณาการกบัการวิจยัควรเนน้ใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้เน้ือหาวิชาโดยผา่นกระบวนการวิจยัของนิสิตใหม้าก

ข้ึน 
3. อาจมีการบูรณาการบางรายวิชาของหลกัสูตรกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น พืชสมุนไพรท่ีเป็นยา หรือการ

ทอผา้แบบโบราณ เป็นตน้ 
4. ควรเพิ่มเติมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะของหลกัสูตรเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุง

การเรียนการสอนโดยเฉพาะในมาตรฐานท่ี 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา และมาตรฐานท่ี 6 ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
1. ควรปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  อุปกรณ์  ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์  หนังสือ ตํารา รวมทั้ ง

ประสบการณ์ดา้นวิชาชีพครูท่ีจดัใหก้บันิสิต เป็นตน้ 
 

 2. ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
1. เพ่ิมทกัษะส่ือสาร การบูรณาการกบัการวิจยั และการบูรณาการกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในแผนการจดัการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
2. เพ่ิมการฝึกปฏิบติัการสอนและการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเอกเคมี 
3. ประสานงานกบัคณะศึกษาศาสตร์เร่ืองการจดัประสบการณ์ดา้นวิชาชีพครู 
4.  เชิญอาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์ร่วมสอนในรายวิชาทางเคมีศึกษา รวมถึงวิชาสมัมนา และวิชาเลือก 
5. เชิญศิษยเ์ก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ในรายวิชา หรือโครงการต่างๆ ของภาควิชา 
6. เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
7. จดัระบบการติดตาม และพฒันานิสิต และบณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 

 8. ส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตรผลิต/ตีพิมพผ์ลงานวิจยัใหม้ากข้ึน 
 9. นาํผลการประเมินต่างๆ รวมถึงการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชามาวิเคราะห์และปรับปรุง
การเรียนการสอน 

10. ประสานงานกบัภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือปรับปรุง และจดัหาส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้เพ่ิม 
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3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. เพ่ิมทกัษะส่ือสาร และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในแผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
2. เพ่ิมการฝึกปฏิบติัการสอนในรายวิชา CE480 SCIENCE-CHEMICAL INSTRUCTION และในรายวิชา

ปฏิบติัการเคมี  
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชา
เคมี (5 ปี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมนิเฉล่ีย 

ระดบัคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบท่ี 2 4.40 ระดบัดีมาก 2 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 3 3.67 ระดบัดี 3 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 4 3.33 ระดบัดี 3 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 5 3.75 ระดบัดี 4 ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 6 3.00 ระดบัปานกลาง 1 ตวับ่งช้ี 
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุก

องค์ประกอบ 
3.68 ระดบัดี 13 ตวับ่งช้ี 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จาํนวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผา่น/ไม่ผา่นการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้ใ
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2 

- 6
 

2 - - 
4.40 

(2.1,2.2) 
4.40 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.67 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.33 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

5 4 4.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมนิ 3.57 3.50 4.40 3.68 ระดับคุณภาพดี 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดทีค่วรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  บณัฑิตมีคุณภาพสามารถสอบบรรจุครูไดม้ากกวา่
ร้อยละ 80 ของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 
-  มีการจดักิจกรรมนิสิตท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะ
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานและผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 

- หลกัสูตรควรมีระบบการติดตามและพฒันาบณัฑิต
อยา่งต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
- ขอ้มูลการไดง้านทาํของบณัฑิตในเชิงลึก  - ควรสาํรวจการไดง้านทาํของบณัฑิตในเชิงลึก เช่น 

ขนาดของโรงเรียนท่ีบณัฑิตไดรั้บการบรรจุ เป็นตน้ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลของนิสิตรุ่นต่างๆ เพื่อนาํมา
ปรับปรุงเกณฑก์ารรับเขา้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
-  มีกิจกรรมเสริมการเรียนในหลกัสูตรและนอก
หลกัสูตรเป็นจาํนวนมากและกิจกรรมสามารถพฒันา
นิสิตใหมี้คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

- ควรมีการประเมินผล และปรับเกณฑก์ารรับนิสิต
อยา่งต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
-  การรับและรักษานิสิตใหค้งอยูต่ลอดเวลาของ
หลกัสูตร 
 

-  ควรมีกลยทุธ์เชิงรุกในการรับและรักษานิสิตใหค้งอยู่
ตลอดเวลาของหลกัสูตร 
-  ควรนาํผลการประเมินการใหค้าํปรึกษาของอาจารย์
มาเป็นฐานในการปรับรูปแบบการจดักิจกรรมการให้
คาํปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันิสิตแต่ละชั้นปี 
-  ควรแยกวิเคราะห์ผลการประเมินความรู้ก่อนและ
หลงัโครงการปรับพ้ืนฐาน วทิย-์คณิต-องักฤษ เฉพาะ
นิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (เคมีศึกษา) 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุตรงตามเกณฑม์าตรฐานของ
หลกัสูตรทาํใหห้ลกัสูตรมีความแขง็แกร่ง 
- หลกัสูตรมีการเตรียมความพร้อมอตัราทดแทน
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีจะเกษียณอายรุาชการ 

- อาจารยค์วรพฒันาตนเองในดา้นวิชาการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

จุดท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
- การพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งเป็น
รูปธรรม 

- ควรใชก้ลยทุธ์เชิงรุกในการสรรหาอาจารยท่ี์มีความรู้
ความสามารถเขา้มาบรรจุเป็นอาจารยป์ระจาํของ
หลกัสูตร 
- ควรมีแนวทางเตรียมความพร้อมอาจารยใ์หม่ โดย
เปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้ระบบการบริหารจดัการ
หลกัสูตรเพ่ือใหส้ามารถเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ไดท้นัที 
- ควรมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ควรจดัทาํแผนเพ่ือกาํหนดทิศทางการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหเ้ป็นรูปธรรม  
เช่น อบรมสมัมนาดา้นเคมี หรือดา้นอ่ืนๆ 
- ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรผลิต/ตีพมิพผ์ลงานวิจยัใหม้ากข้ึน 
- ควรมีการประเมินกระบวนการท่ีเป็นระบบชดัเจนใน
การบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้ เรียน 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  มีการบูรณาการรายวิชากบัการวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมอยา่ง
ครบถว้น 

-  ส่งเสริมใหมี้การบูรณาการรายวิชากบัการวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมให้
มากข้ึน 

จุดท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
- การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ - ควรเพ่ิมเติมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ใน

รายวิชาเฉพาะของหลกัสูตรเพือ่วิเคราะห์และปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในมาตรฐานท่ี 3 ดา้น
ทกัษะทางปัญญา และมาตรฐานท่ี 6 ดา้นทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ 
-  ควรเพ่ิมเติมทกัษะการส่ือสารภาษาไทยใหก้บันิสิต
เพ่ิมเติมจากภาษาองักฤษ 
-  การบูรณาการกบัการวิจยัควรเนน้ใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้
เน้ือหาวิชาโดยผา่นกระบวนการวิจยัของนิสิตใหม้าก
ข้ึน 
- อาจมีการบูรณาการบางรายวิชาของหลกัสูตรกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น พชืสมุนไพรท่ีเป็นยา หรือ  
การทอผา้แบบโบราณ เป็นตน้ 
 

 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
-  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้น
วิชาชีพครูท่ีจดัใหก้บันิสิต  

-  ควรปรับปรุงส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ 
ส่ือ โสตทศันูปกรณ์ หนงัสือ ตาํรา รวมทั้ง
ประสบการณ์ดา้นวิชาชีพครูท่ีจดัใหก้บันิสิต เป็นตน้ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีนาํเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมี้การดาํเนินการจริง 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี () 
  ขอรับรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรน้ีเพียงหลกัสูตรเดียว โดยไม่ไดป้ระจาํหลกัสูตรอ่ืน  ๆอีก 

 

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

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคนท่ี 1: อ.งามจิต  ไพรงาม                                                                  

 ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคนท่ี 2: ผศ.สุเชาวน ์ ดอนพุดซา                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคนท่ี 3: รศ.รัชนก  ป่ินแกว้                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคนท่ี 4: อ.ดวงแข  ศรีคุณ                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคนท่ี 5: ผศ.วราดุล  ฉตัรทอง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หวัหนา้ภาควชิา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ี_______________________ 

 

 

 



 หน้า 72 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวชิาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

รายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จํานวนนิสิต
ท่ีลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

BI101 1/2558 1 4 15 - - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
BI191 1/2558 3 13 4 - - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
CH100 1/2558 9 5 5 1 - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
CH190 1/2558 12 7 1 - - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
CH223 1/2558 6 1 4 4 3 1 2 2 - - - - - - - 23 21 
CH235 1/2558 1 4 4 5 4 1 2 1 - - - - - - - 22 21 
CH251 1/2558 14 3 5 4 - 1 - - - - - - - - - 27 27 
CH295 1/2558 15 5 1 1 - - - - - - - - - - - 22 22 
CH316 1/2558 5 6 9 4 2 1 - - - - - - - - - 27 27 
CH324 1/2558 8 7 3 1 3 2 2 - - - - - - - - 26 26 
CH370 1/2558 12 6 6 2 1 - - - - - - - - - - 27 27 
CH395 1/2558 11 14 2 - - - - - - - - - - - - 27 27 
ED241 1/2558 6 14 2 - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED281 1/2558 20 2 - - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED331 1/2558 15 5 5 2 - - - - - - - - - - - 27 27 
ED338 1/2558 18 4 - - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED391 1/2558 26 - 1 - - - - - - - - - - - - 27 27 
MA115 1/2558 13 3 1 3 - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
PY100 1/2558 1 3 14 3 - 1 - - - - - - - - - 22 22 
PY180 1/2558 10 5 5 2 - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU121 1/2558 - 4 13 3 - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
SWU141 1/2558 2 12 6 - - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
SWU151 1/2558 10 9 1 - - - - 1 - - - - - - 2 23 20 
SWU252 1/2558 21 1 - - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU353 1/2558 4 13 6 2 2 - - - - - - - - - - 27 27 
BI102 2/2558 - 3 4 10 2 - 1 - - - - - - - - 20 20 
BI192 2/2558 5 13 1 - - - - - - - - - - - - 19 19 
CH101 2/2558 12 5 2 - - - - - - - - - - - - 19 19 
CH191 2/2558 19 - - - - - - - - - - - - - - 19 19 
CH241 2/2558 3 1 3 7 6 - - - - - - - - - 1 21 20 
CH254 2/2558 2 4 7 2 2 2 2 - - - - - - - - 21 21 
CH281 2/2558 14 6 3 1 1 1 - - - - - - - - 1 27 26 
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รายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จํานวนนิสิต
ท่ีลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH296 2/2558 13 7 1 - - - - - - - - - - - - 21 21 
CH297 2/2558 10 6 5 - - - - - - - - - - - - 21 21 
CH315 2/2558 9 5 4 2 1 - - - - - - - - - - 21 21 
CH332 2/2558 17 2 1 2 1 1 2 - - - - - - - 1 27 26 
CH355 2/2558 9 5 4 4 3 - 1 - - - - - - - 1 27 26 
CH394 2/2558 14 6 4 1 - 1 - - - - - - - - 1 27 26 
CH476 2/2558 15 4 2 3 1 - - - - - - - - - 1 26 25 
ED111 2/2558 12 7 - - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED201 2/2558 7 10 3 - - - - - - - - - - - - 20 20 
ED211 2/2558 16 5 - - - - - - - - - - - - - 21 21 
ED212 2/2558 11 - - - - - - - - - - - - - - 11 11 
ED321 2/2558 8 18 - - - - - - - - - - - - 1 27 26 
ED332 2/2558 22 1 3 - - - - - - - - - - - 1 27 26 
ED334 2/2558 11 - - - - - - - - - - - - - 1 12 11 
SWU111 2/2558 5 12 3 - - - - - - - - - - - - 20 20 
SWU122 2/2558 4 9 4 2 - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU145 2/2558 19 - - - - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU251 2/2558 16 5 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU351 2/2558 4 19 3 - - - - - - - - - - - 1 27 26 

 
การวเิคราะห์รายวชิาท่ีมผีลการเรียนไม่ปกต ิ
 ไม่มี 
 
รายวชิาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 ไม่มี 
 
รายวชิาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

ทุกรายวิชาสอนครบถว้น
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมนิรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีท่ีรายงาน   
รายวชิาท่ีมกีารประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวชิา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2558   ไม่มี 
BI191 ปฏิบติัการชีววทิยา 1 1/2558   ไม่มี 
CH100 เคมีทัว่ไป 1 1/2558   ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน โดยเพ่ิมกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 

ทนัสมยั และเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 
CH190 ปฎิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1/2558   ไม่มี 
CH223 เคมีอินทรียส์าํหรับครู 1 1/2558   ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ให้มีความน่าสนใจ เพ่ิมคาํถาม

ชวนคิดสาํหรับ active reading และการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
CH235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1/2558   อาจมีการทาํ pretest หรือ quiz สาํหรับแต่ละเน้ือหา 
CH251 สถิติสาํหรับนกัเคมี 1/2558   ทาํการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถาณการณ์ปัจจุบนั 
CH295 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1/2558   ปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยเพ่ิมขอ้แนะนาํ

เก่ียวกบัรูปแบบการบนัทึก log book และการเขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง 
CH316 เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 2 1/2558   นาํขอ้คิดเห็นจากการประเมินโดยนิสิตมาประมวล เพ่ือจดัเน้ือหา

ความรู้ใหเ้หมาะสม 
ผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่น
ต่อไป 

CH324 เคมีอินทรียส์าํหรับครู 2 1/2558   ทาํการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถาณการณ์ปัจจุบนั และ
เพ่ิมแบบฝึกหดัเพือ่ใหนิ้สิตไดฝึ้กคิดวเิคราะห์ 

CH370 ภาษาองักฤษสาํหรับ
วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 

1/2558   ประยกุตใ์ชแ้อฟฟลิเคชนัฝึกภาษา ท่ีนิสิตสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ควบคู่กบัการจดักิจกรรมในชั้นเรียน 

CH395 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์ 1/2558   จดัการทดลองท่ีใชเ้ทคนิคท่ีสาํคญัในการทาํปฏิบติัการมากข้ึน โดย
ไม่เนน้กบัจาํนวนการทดลอง แต่เนน้ความเขา้ใจในเทคนิคและ
เหตุผลเพ่ือฝึกทกัษะท่ีสาํคญัแก่นิสิต 

CH473 เคมีอุตสาหกรรม 1/2558   จดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเนน้พฒันาทกัษะความรู้ในอุตสาหกรรม
มากข้ึน 

CH479 เคมีเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม 1/2558   ให้นิสิตจดัทาํกรณึศึกษาทางส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัแบบเด่ียวและจดั
กลุ่มนาํเสนอปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่ออภิปรายการแกไ้ขปัญหา 

CH491 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1/2558   จดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเนน้พฒันาทกัษะการทาํปฏิบติัการใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยสอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอย 

ED241 การเรียนรู้ของมนุษยแ์ละ
จิตวิทยาสาํหรับครู 

1/2558   ปรับปรุงเน้ือหาในเอกสาร/ตาํราให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ED281 การออกแบบและพฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

1/2558   เพ่ิมจาํนวนคร้ังของการฝึกปฏิบติัในการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ED331 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้ 1/2558   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรยกตวัอยา่งวิธีสอน การ
สอนของครูตน้แบบ และกรณีศึกษาจากสภาพสงัคมปัจจุบนัในแวด
วงการเป็นครูและการศึกษามาเป็นกรณีศึกษาใหเ้ท่าทนักบัแวดวง
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การศึกษาปัจจุบนั 
ED338 การมธัยมศึกษา 1/2558   ควรมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารโรงเรียน 
ED391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูระหวา่งเรียน 1 

1/2558   จดัทาํคู่มือการสอนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่ง
เรียน รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวดัและประเมิน และการ
ช้ีแจงทาํความเข ้าใจเก่ียวกบันโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้ แก่ โรงเรียนเครือข่าย 

ED451 การวดัประเมินทางการศึกษา 1/2558   ควรหาแนวทางการใชแ้บบทดสอบกลางใชร่้วมกนัทุกกลุ่มผูเ้รียน 
ED461 การบริหารและการจดัการ
การศึกษา 

1/2558   ปรับวิธีสอน การจดักิจกรรม การมอบหมายงานใหส้อดคลอ้งกบั
กลุ่มผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ED491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูระหวา่งเรียน 3 

1/2558   การปรับแผนการจดัการเรียนการสอน โดยเพ่ิมช่วงเวลาในการ
เตรียมความพร้อมของนิสิตดา้นทกัษะการสอนท่ีหลากหลายก่อน
การออกฝึกประสบการณ์ จะทาํให้นิสิตไดรั้บความรู้ ทกัษะการ
ปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์มากยิง่ข้ึน 

ED591 การปฏิบติัการสอนและฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 1 

1/2558   ปรับปรุงคู่มือการฝึกสอนฯ ใหส้ะดวกต่อการนาํไปใชแ้ละเขา้ใจ
ตรงกนัมากข้ึน 

MA115 แคลคูลสั 1 1/2558   ควรมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา MA115 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

PY100 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1/2558   ไม่มี 
PY180 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1/2558   ใหค้ณาจารยผ์ูส้อนเขม้งวดเร่ืองความตั้งใจในการทาํปฏิบติัการ การ

ส่งรายงานปฏิบติัการ การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
SCI431 บูรณาการวิธีวิทยาสาํหรับครู
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 

1/2558   ให้มีการจดัทาํส่ือการสอนท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 

SCI423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1/2558   ไม่มี 
SWU121 ภาษาองักฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 

1/2558   ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเนน้การเรียนโดยใชกิ้จกรรม และส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยสอน 

SWU141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 1/2558   ปรับปรุงอุปกรณ์การสอนในหอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
จดัหาส่ือประกอบการสอนท่ีมีความน่าสนใจ และตรงกบัเน้ือหา 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในการประเมินผลการเรียนของนิสิต 
พฒันาเกณฑก์ารประเมินขอ้สอบกลางภาคในส่วนของขอ้สอบ
อตันยั 
พฒันาเกณฑก์ารประเมินโครงการใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

SWU151 การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพฒันา
มนุษย ์

1/2558   ปรับการประเมินผลกิจกรรมมนัสมองโดยให้มีการสอบเก็บคะแนน 
พฒันาเอกสารประกอบการสอน ศิลปศาสตร์มองในแง่การพฒันา
ศกัยภาพ ศิลปศาสตร์มองใหแง่การพฒันาปัญญา การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเร่ืองกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีไทยตอ้งปรับตวัใหท้นั 
ปรับ power point 

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2558   วางแผนการประสานงานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงและ
เตรียมการเร่ืองหอ้งเรียนใหพ้ร้อมต่อการจดัการเรียนรู้ 
วางแผนการใชส้ถานท่ีกรณีศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้โดยไม่ใหเ้กิด
ความซํ้ าซอ้น 
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SWU353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ
จริยธรรม 

1/2558   ปรับเอกสารประกอบการสอน เพ่ิมกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ิมเติมวีดิทศัน์ประกอบการสอน 

BI102 ชีววิทยา 2 2/2558   ไม่มี 
BI192 ปฏิบติัการชีววทิยา 2 2/2558   ไม่มี 
CH101 เคมีทัว่ไป 2 2/2558   พิจารณาทบทวนรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบักลุ่ม

ผูเ้รียนมากข้ึน 
CH191 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 2/2558   ปรับปรุง brief sheet ให้เขา้ใจง่ายข้ึน 
CH241 ชีวเคมี 1 2/2558   ไม่มี 
CH254 เคมีวิเคราะห์ 2/2558   ไม่มี 
CH281 ความปลอดภยัทางเคมี 2/2558   ไม่มี 
CH296 ปฎิบติัการชีวเคมี 2/2558   ไม่มี 
CH297 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ 2/2558   เนน้การคาํนวณท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปริมาณสาร ความเขม้ขน้ หน่วยต่างๆ

ทีสาํคญั สมดุลทางเคมี ปริมาณสมัพนัธ์ 
CH315 เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 2/2558   ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนโดยการใช ้application E4D ใหก้ระชบั

และเกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากสามารถกระตุน้ความสนใจนิสิต
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ปรับปรุงตารางธาตุใหข้อ้มูล 4 ธาตุใหม่ท่ี IUPAC เพ่ิงประกาศช่ือ 
คือ ธาตุท่ี 113 nihonium, 115 moscovium, 117 tennessine และ 118 
oganesson 

CH332 เคมีเชิงฟิสิกส์สาํหรับครู 2/2558   ประชุมผูส้อนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเน้ือหา/จาํนวนชัว่โมงตาม
แผนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

CH355 การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ
พ้ืนฐาน 

2/2558   เพ่ิมตวัอยา่งการนาํเทคนิคต่างๆไปใชใ้นงานวิจยัในปัจจุบนั ซ่ึงทาํ
ให้นิสิตสนใจมากข้ึน 

CH394 ปฏิบติัการวเิคราะห์ดว้ย
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

2/2558   ไม่มี 

CH474 เคมีเก่ียวกบัพอลิเมอร์ 2/2558   ทาํการปรับปรุงเน้ือหาํเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถาณการณ์ปัจจุบนัและ
เพ่ิมการสอดแทรกโจทยต์วัอยา่งให้นิสิตมากข้ึน 

CH476 เคมีเก่ียวกบัอาหาร 2/2558   ให้นิสิตไดมี้การเรียนรู้และคน้ควา้ดว้ยตนเองเพ่ิมมากข้ึน และฝึก
ทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดเ้รียนมาเขา้กบังานวิเคราะห์ทางเคมี 
นาํมานาํเสนอ 
กระตุน้ให้นิสิตทุกคนไดอ่้านและทาํความเขา้ใจในงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาการกา้วหนา้ทางอาหาร 

ED111 จิตสาํนึกและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2/2558   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรยกตวัอยา่งกรณีศึกษาจาก
สภาพสงัคมปัจจุบนัในแวดวงการเป็นครูและการศึกษามาเป็น
กรณีศึกษาให้เท่าทนักบัแวดวงการศึกษาปัจจุบนั 

CE480 การสอนวิทยาศาสตร-เคมี 2/2558   ให้นิสิตไดฝึ้กปฏิบติัจดัการเรียนรู้ปฏิบติัการเคมีมากข้ึน 
ED201 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ 

2/2558   เสนอใหค้ณะฯจดัอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยใีห้มีความสะดวก 
เหมาะสม  

ED211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 2/2558   ดาํเนินการโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเรียนการสอนของ
รายวชิาและเพิ่มประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ใหก้บันิสิตอยา่งต่อเน่ือง 

ED212 ลูกเสือ ยวุกาชาด และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2/2558   ควรเชิญอาจารยพิ์เศษหรือวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตนและการบริหารงานอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง พบปะและร่วมฟังการบรรยาย อภิปราย 
ซกัถามกบัผูน้าํหรือปราชญท์างดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ED321 วิธีวิทยาในการพฒันา
หลกัสูตร 

2/2558   ไม่มี 

ED332 การศึกษาพิเศษ 2/2558   ประชุมเพ่ือพฒันาการจดัการสอบ เช่น ก าหนดวนัสอบ เพ่ือใหก้าร
สอบเป็นไปในทางเดียวกนั 

ED334 การจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
จิตสาํนึกสาธารณะ 

2/2558   ไม่มี 

ED421 วิธีวิทยาในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 

2/2558   ไม่มี 

ED471 การวิจยัทางการศึกษาเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 

2/2558   ควรจดัประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพ่ือตรวจสอบปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอน ทุกปีการศึกษา 
ควรนาํเอกสารตาํราท่ีพฒันาข้ึนเป็นเอกสารกลางท่ีใชร่้วมกนัทุก
กลุ่ม 
ควรสร้างแบบทดสอบกลางใชร่้วมกนัทุกกลุ่มผูเ้รียน 

ED592 การปฏิบติัการสอนและฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 2 

2/2558   ปรับปรุงคู่มือการฝึกสอนฯ ใหส้ะดวกต่อการนาํไปใชแ้ละเขา้ใจ
ตรงกนัมากข้ึน 

PY410 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2/2558   ในการสอนคร้ังต่อไปควรมีการวางแผนเตรียมสอนอยา่งเป็นระบบ 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของผลการเรียนรู้ทุกดา้นดว้ยการกาํหนด
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ชดัเจนและมีการแนะนาํแหล่งขอ้มูลท่ี
จาํเป็นต่อรายวิชาเพ่ือใหนิ้สิตไดมี้ช่องทางการสืบคน้ท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

SCI412 สมัมนาทางวทิยาศาสตร
ศึกษา 

2/2558   เนน้การช้ีแจงย ้าการเลือกงานวิจยัท่ีจะนาํเสนอให้มีความสมดุลของ
เน้ือหาทางการศึกษาและดา้นเคมี 

SCI424 โครงงานวทิยาศาสตร์ 2 2/2558   ไม่มี 
SWU111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2/2558   จดักิจกรรมเพ่ือฝึกการเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัมากข้ึนและ

กระตุน้ให้นิสิตกลา้แสดงออก ฝึกใหมี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 

SWU122 ภาษาองักฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 

2/2558   ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเนน้การเรียนโดยใชกิ้จกรรม และส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยสอน 

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค ์

2/2558   มีแผนการจดัทาํเอกสารประกอบการสอนท่ีเป็นตาํรา และการจกั
การเรียนรู้แบบ ATutor (บางกลุ่มเรียน) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตวัเอง และนอกจากน้ีผูส้อนบางส่วนไดเ้ขา้ร่วมการ
อบรมการใช ้google education เพ่ือนาํมาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
อนัจะเป็นช่องทางการส่ือสารทางการศึกษาท่ีจะทาํให้การจดัเรียนรู้
มีความหลากหลายและทาํให้ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 

SWU251 มนุษยก์บัสงัคม 2/2558   ปรับลาํดบัหวัขอ้การเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) มาไวก่้อนสอบเเน้ือหา เพ่ือเป็นการทบทวนเน้ือหาและฝึก
การคิดวิเคราะห์สาํหรับเป็นการเตรียมความพร้อมกาอนสอบ 
ปรับโครงการสาํรวจปัญหาชุมชนเป็นการเรียนรู้แบบโครงการเป็น
ฐาน (Project Based Learning)  
เพ่ิมเติมส่ือวีดิทศัน์ ในหวัขอ้เกษตรเชิงเด่ียว สามญัชนคนไทยตอน
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รหัส ช่ือวชิา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

คนไทยกินป่าเป็นอาหารภตัตาคารบา้นทุ่ง ตอนมะเขือยาว 
SWU371 ความคิดสร้างสรรคก์บั
นวตักรรมและเทคโนโลยี 

2/2558   ประกาศลาํดบัโครงการของนิสิตรวมทุกกลุ่มผูเ้รียนให้ชดัเจน ก่อน
การนาํเสนอคร้ังสุดทา้ย 
สร้างแบบประเมินตนเองของนิสิตเป็นช่องทางในการใหค้ะแนน
รายบุคคลเพ่ือให้เกิดความยติุธรรมกบันิสิตท่ีทาํงานไม่เท่ากนัใน
กลุ่มเดียวกนั 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน  
คณาจารยใ์ห้ความใส่ใจกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในส่วนของเน้ือหา ทกัษะการคิด การคาํนวณ การ
คน้ควา้หาความรู้ และการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนและหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย ทั้ งการบรรยาย การทาํกิจกรรมในห้องเรียน การทาํปฏิบัติการ การใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือฝึกทกัษะภาษาดว้ยตนเอง การใชส่ื้อออนไลน์และมลัติมีเดียเพ่ือกระตุน้ความสนใจ การเช่ือมโยง
เน้ือหาการเรียนรู้กบัส่ิงรอบตวั มีประสิทธิภาพในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความรอบรู้ ใฝ่
รู้ในวิทยาการ ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และความมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ใหนิ้สิตในการสอนอยา่งต่อเน่ือง  

ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาและใหมี้การ
แสดงความเห็น ผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพ 

ความรู้ การทดสอบยอ่ยช่วยใหนิ้สิตแบ่ง
เน้ือหาเรียนรู้ทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
และการเก็บคะแนนจากงานกลุ่มทาํ
ใหเ้กิดการคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติม
และมีปฏิสมัพนัธ์ 

ทาํการวดัผลในรูปแบบท่ี
หลากหลายในแต่ละวิชา เนน้
การบูรณาการความรู้เพ่ือใหเ้กิดการ
คิดวิเคราะห์และคิดคน้ การ
ประยกุตใ์ชม้ากกว่าการท่องจาํ 

ทกัษะทางปัญญา ควรเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และบูรณาการความรู้ใหท้นัสมยั 

สนบัสนุนใหร้ายวิชาจดักิจกรรมท่ีมี
การบูรณาการความรู้เพ่ือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคล นิสิตไม่มีปัญหาเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ จดักิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

และความรับผดิชอบ ระหวา่งเพื่อนและอาจารย ์สามารถ
ทาํงานเป็นทีมและรับผดิชอบส่งงาน
ไดต้ามกาํหนด 

มอบหมายงานใหนิ้สิตทาํงานเป็น
กลุ่ม 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพ่ิมทกัษะดา้นภาษาองักฤษ เพ่ิมแบบฝึกหดั/ขอ้สอบท่ีเป็น
ภาษาองักฤษจดักิจกรรมใชส่ื้อและ
เทคโนโลยเีพ่ือเสริมทกัษะและ
นวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 

การจดัการเรียนรู้ ควรเพ่ิมการบูรณาการความรู้เคมีกบั
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
เช่ือมโยงสู่วิชาชีพ 

เพ่ิมการจดักิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา  41 คน   
2 จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 16 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้าการประเมินบณัฑิต 73.32 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมิน 39.02 ร้อยละ   

ตัวบ่งช้ีที ่2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  41 คน   
6 จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด  40 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   32 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
84.21 คะแนน   

ตัวบ่งช้ีที ่2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
9 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   
11 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดบัชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จาํนวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลแต่สถาบนันาํเสนอสภา
อนุมติัตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   
15 จาํนวนบทความวิจยัท่ีตีพมิพิ์ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จาํนวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จาํนวนบทความวิจยัท่ีตีพมิพิ์ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จาํนวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวรสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการ   นํ้าหนกั   
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ลําดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (0.60)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่านํ้ าหนกังานสร้างสรรค ์  นํ้าหนกั   
27 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  นํ้าหนกั   

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
28 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยูใ่นฐานขอ้มูล แต่
สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมติัวารสารเหล่าน้ีตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)      
34 บทความวิจยัท่ีตีพิมพิ์ ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ี

เป็นท่ียอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการ    นํ้าหนกั   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการ    นํ้าหนกั   
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45 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    นํ้าหนกั   
ตัวบ่งช้ีที ่4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งช้ีที ่4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่คุีณวุฒิปริญญาเอก 
46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  4 คน   
47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  80 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ  
50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  3 คน   
51 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ 
53 จาํนวนบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดบัชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

54 จาํนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จาํนวนบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จาํนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จาํนวนบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพ่ืออนุมติัวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จาํนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพ่ืออนุมติัวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ช้ิน   
59 จาํนวนบทความวิจยัท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จาํนวนบทความวิจยัท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบั

  ช้ิน   
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นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

63 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จาํนวนบทความวิจยั ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จาํนวนบทความวิจยัท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ช้ิน   

67 จาํนวนบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (1.00)   ช้ิน   
69 จาํนวนผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ช้ิน   
70 จาํนวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จาํนวนตาํราท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ช้ิน   
73 จาํนวนหนงัสือท่ีผา่นการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ช้ิน   
74 จาํนวนตาํราท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จาํนวนหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการ 3.00 นํ้าหนกั   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่านํ้ าหนกังานสร้างสรรค ์    นํ้าหนกั   
83 ผลรวมค่านํ้ าหนกัผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 3.00  นํ้าหนกั   

 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาตต่ิอจาํนวน
อาจารย์ประจาํหลกัสูตร 



 หน้า 85 

ลําดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 ช้ิน   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน   
86 จาํนวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 86 

ภาคผนวก 2 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 1 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_1.1_1 เล่มหลกัสูตร (มคอ.2) ฉบบัท่ี สกอ. ประทบัตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_58_1.1_2 ขอ้มูลรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

(รายงานคุณวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการ)  
B.Ed.Chem_58_1.1_3 หนงัสือรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_2.1_1 รายงานความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ประจาํปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Chem_58_2.1_2 ตวัอยา่งแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประจาํปีการศึกษา 2558 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_2.2_1 รายงานสรุปบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ ประจาํปีการศึกษา 2558 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.1_1 ระบบและกลไกการรับนิสิตของหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_2 มคอ 2 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2557 และ คร้ังท่ี 1/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_5 โครงการ SWU OPEN HOUSE 
B.Ed.Chem_58_3.1_6 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
B.Ed.Chem_58_3.1_7 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2558 
B.Ed.Chem_58_3.1_8 โครงการแรกพบสาขา โครงการเปิดร้ัวครอบครัวครูเคมี มศว คร้ังท่ี 2 
B.Ed.Chem_58_3.1_9 โครงการสวสัดีนอ้งพี่นิสิตครูวิทยา คร้ังท่ี 5 
B.Ed.Chem_58_3.1_10 โครงการปฐมนิเทศ ตอ้นรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสิต มศว 
B.Ed.Chem_58_3.1_11 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_58_3.1_12 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย-์คณิต-องักฤษ สาํหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
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B.Ed.Chem_58_3.1_13 โครงการพบนิสิตใหม่ ภาควชิาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.1_14 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.2_1 คาํสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกชั้นปี 
B.Ed.Chem_58_3.2_2 คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาของมหาวิทยาลยั และโครงการสมัมนา เร่ือง ระบบอาจารยท่ี์

ปรึกษา ระดบัปริญญาตรี 
B.Ed.Chem_58_3.2_3 Supreme2004 
B.Ed.Chem_58_3.2_4 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_5 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
B.Ed.Chem_58_3.2_6 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตดา้นวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาทกัษะการส่ือสารเพ่ือ

วิชาชีพ  
B.Ed.Chem_58_3.2_7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_58_3.2_8 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี  1/2559  
B.Ed.Chem_58_3.2_9 แผนปฏิบติัการประจาํปีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Ed.Chem_58_3.2_10 แผนปฏิบติัการประจาํปีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_3.2_11 ผลการประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี 
B.Ed.Chem_58_3.2_12 มคอ 3 วิชา วทศ 431 
B.Ed.Chem_58_3.2_13 มคอ 3 วิชา คศ 480 
B.Ed.Chem_58_3.2_14 กิจกรรมวิชา ศษ 321 
B.Ed.Chem_58_3.2_15 การบรรยาย STEM Education for 21 Century Students ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_16 การบรรยาย Science and STEM Education in South Korea ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.2_17 การประกวดทกัษะการสอนแบบบูรณาการ หวัขอ้ สอนอยา่งไรใหคิ้ดเป็น 
B.Ed.Chem_58_3.2_18 มคอ 3 วิชา วทศ 412 
B.Ed.Chem_58_3.2_19 กิจกรรมของโครงการพฒันาศกัยภาพเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_58_3.2_20 มคอ. 3 รายวิชา คม 370 
B.Ed.Chem_58_3.2_21 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 391 และ ศษ 491 
B.Ed.Chem_58_3.2_22 มคอ. 4 รายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 
B.Ed.Chem_58_3.2_23 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสงวนหญิง 
B.Ed.Chem_58_3.2_24 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยนื 
B.Ed.Chem_58_3.2_25 งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ และ งานวนัเดก็แห่งชาติ ณ จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช 
B.Ed.Chem_58_3.2_26 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
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รหัสเอกสารหมวดท่ี 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.2_27 สรุปโครงการความปลอดภยัในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีและการแกไ้ขปัญหา

เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
B.Ed.Chem_58_3.2_28 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_3.3_1 ขอ้มูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคมี 
B.Ed.Chem_58_3.3_2 รายงานจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_58_3.3_3 สรุปผลสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกบัหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Chem_58_3.3_4 รายงานการประชุมหลกัสูตรคร้ังท่ี 2/2559 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 3 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.1_1 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_2 คาํสั่งแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี คร้ังท่ี 7/2558 
B.Ed.Chem_58_4.1_4 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
B.Ed.Chem_58_4.1_5 ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_6 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
B.Ed.Chem_58_4.1_7 ประกาศรับสมคัรอาจารยภ์าควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_4.1_8 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรเพือ่นาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตร 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 3 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.2_1 SpringerPlus 2015; 4: 571. 
B.Ed.Chem_58_4.2_2 European Journal of Medicinal Chemistry 2015; 103: 446-459. 
B.Ed.Chem_58_4.2_3 Bioorganic & Medicinal Chemistry 2015; 23: 3472-3480. 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 3 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_4.3_1 ความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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รหัสเอกสารหมวดท่ี 4 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.1_1 มคอ. 2 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_58_5.1_2 โครงการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  
B.Ed.Chem_58_5.1_3 มคอ. 5-6 ปีการศึกษา 2558 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 4 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2558 วาระ 4.1 
B.Ed.Chem_58_5.2_2 รายงานการประชุมหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559  
B.Ed.Chem_58_5.2_3 มคอ.3 คม 324 
B.Ed.Chem_58_5.2_4 โครงการนาํเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ มคอ.3 คม 412 , วทศ 423 และ 

วทศ 424 
B.Ed.Chem_58_5.2_5 กิจกรรมบอร์ดความรู้และแสดงตวัอยา่งเห็ดถงัเช่าสีทอง และ กิจกรรมโครมาโทรกราฟี

ของนํ้าใบผกัคะนา้ ในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ งานวนัเดก็แห่งชาติ ณ 
จตุัรัสวิทยาศาสตร์ อพวช  และ มคอ.3 คม 297, วทศ 423 และ วทศ 424 

B.Ed.Chem_58_5.2_6 ผลของการใชบ้ทเรียนแนะนาํการเขา้หอ้งปฏิบติัการออนไลน์ สาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 
ระดบัปริญญาตรี  และ มคอ.3 คม 431 

B.Ed.Chem_58_5.2_7 การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) : การเรียนรู้แบบสะเตม็
ศึกษา  ณ โรงเรียนคลองหลุมลึก และ มคอ.3 ศษ 321 

B.Ed.Chem_58_5.2_8 การอบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-Net และเทคนิคการสอนวิชา
เคมี ณ โรงเรียนวฒันานคร  และมคอ.3 คศ 480 

B.Ed.Chem_58_5.2_9 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งย ัง่ยนืคร้ังท่ี 2 ณ 
โรงเรียนวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และมคอ.3 คม 355 

B.Ed.Chem_58_5.2_10 การอบรมเชิงปฏิบติัการ  หวัขอ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 7E  ณ โรงเรียนบา้นท่า
เกวียน และ มคอ.3 วทศ 412 และ วทศ 424 

B.Ed.Chem_58_5.2_11 มคอ.3 คม 479 
B.Ed.Chem_58_5.2_12 มคอ.3 ศษ 211 
 

รหัสเอกสารหมวดท่ี 4 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_58_5.3_1 สรุปรายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ 
B.Ed.Chem_58_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาคร้ังท่ี 2/2559  
B.Ed.Chem_58_5.3_3 มคอ. 3-6 
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รหัสเอกสารหมวดท่ี 4 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_6.1_1 คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_59_6.1_2 คาํขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต

แพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ ประจาํปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_58_6.1_3 รายงานติดตามงบประมาณในการจดัซ้ือจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ตามคาํขอตั้ง

งบประมาณ 
B.Ed.Chem_58_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 


