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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2559ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับดี(3.51 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร6องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  
มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5)  
และมีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6) 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00ดี 

4.01  – 5.00ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  
องค์ประกอบที ่2 4.35 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่3 2.67 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่4 4.00 ระดับดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่5 3.50 ระดับดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.51 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี ้
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คํานํา 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2559และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องโดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานต่างๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

 ขอขอบคุณอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนภาควิชาเคมีทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปีการศึกษา 2559และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และขอขอบคุณผู้ประเมินที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่หลักสูตรมาที่น้ีด้วยและหวังเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะนําความคิดเห็นของผู้ประเมินมาปรับใช้ในการปรับหลักสูตรต่อไป 

 

 

ดร.งามจิต ไพรงาม 

ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 1 

การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)ช่ือย่อกศ.บ. (เคมี) 
ช่ือภาษาอังกฤษBachelor of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25540091103407 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี 
1) มีความรอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง 
2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
4) สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ดร.งามจิต  ไพรงาม วท.บ.(เคมี) 2537 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมอีนินทรีย์ประยุกต์) 2541 
Ph.D.(Chemistry) 2551 

2 *รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา วท.บ.(เคมี) 2541 
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) 2544 
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 2550 

3 *ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคมี) 2547 
วท.ด.(ชีวเคมี) 2553 
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4 ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร วท.บ.(ชีวเคมี) 2550 
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์เคมี) 2552 
Ph.D.(Biochemistry) 2558 

5  ผศ.วราดุล  ฉตัรทอง วท.บ.(เคมี) 2527 
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) 2538 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2556 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรบัปรุงหลักสูตรปี 2561 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เริ่มใช้หลักสูตรต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มใช้หลักสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เน่ืองจากมีการปรับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูจาก 9 เป็น 11 มาตรฐาน 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) 
B.Ed.Chem_59_1.1_3 หนังสือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
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หมวดที่ 2 
บัณฑติและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1)     

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2558
ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ6 ด้านคือ(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(2) ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และ 
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ที่สําเร็จการศึกษารวม32คนโดยได้รับแบบ
สํารวจกลับมาจํานวน7ฉบับคิดเป็นร้อยละ21.88จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)เฉลี่ยเท่ากับ
4.56(31.95/7) 

ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ เฉลี่ย 4.56 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 32 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 7 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.56 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉล่ีย 4.81 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉล่ีย 4.52 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉล่ีย 4.38 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉล่ีย 4.62 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เฉล่ีย 4.52 

 (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ คะแนน 4.54 
 ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย “มทีักษะสื่อสาร” คะแนน 4.51 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 21.88 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_2.1_1 สรุปแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา

เคมี (5 ปี)ประจําปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Chem_59_2.1_2 แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 

ปี)ประจําปีการศกึษา 2559 

 
ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2)  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) จํานวน 
32 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมี
บัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 15 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไม่
นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จํานวน ....-... คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ซึ่งเท่ากับ 
4.13 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี ร้อยละ 82.61 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 32 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   คน 32 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 19 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน ........... 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน ........... 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 9 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
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ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 

บัณฑิตได้งานทําตรงตามสาขาและสามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ลําดับต้นๆ ของเขตพ้ืนที่  บัณฑิตบางคน
สอบผ่านได้ขึ้นทะเบียนและอยู่ในช่วงรอการบรรจุครูผู้ช่วย 

นิสิต 19 คนสอบผ่านเกณฑ์บรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปและสอบผ่านการคัดเลือกโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2559 และได้รับการบรรจุในโรงเรียนต่อไปน้ี 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จ.กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพุทไธสง จ.กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ปทุมธานี 
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จ.ปทุมธานี 
โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี 
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 จ.สกลนคร 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร 
โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จ.นครศรธีรรมราช 
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ. ระยอง 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําประจําปีการศึกษา 2559 
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 

- การรับนสิิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบการรับนิสิต(B.Ed.Chem_59_3.1_1) ที่สอดคล้องกับ

นโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนในมคอ.2 (B.Ed.Chem_59_3.1_2)และมีระบบและกลไกใน
การรับนิสิตดังน้ี  

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กําหนดแผนการรับนิสิตของหลักสูตรตาม มคอ.2 จํานวน 30 
คน โดยหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบรับตรง50% 
แบ่งเป็น สอบคัดเลือกรับตรง โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการคัดสรรนักเรียนพหุ
ปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศว และ 2) ระบบแอดมิชชันกลาง 50% 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยผู้เข้า
ศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งหลักสูตรให้ความสําคัญกับกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้
มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3.  มหาวิทยาลัยและสทศ. ประกาศและดําเนินการรับสมัคร ดําเนินการจัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  
4.  มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และให้ดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาท่ี

กําหนด หากจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบต่อไป 
5.  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น คุณสมบัติและ

เกณฑ์การรับนิสิต จํานวนการเรียกสัมภาษณ์ และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 
 

 ปีการศึกษา 2558 เกณฑ์การรับนิสิตจากระบบรับตรงและระบบแอดมิชันกลาง ใช้เกณฑ์คะแนน GAT/PAT 
ความถนัดวิชาชีพครูและ 7 วิชาสามัญวิชาเคมี โดยระบบรับตรง แบ่งเป็น 1. สอบคัดเลือกรับตรง 2. โครงการโรงเรียน
เครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์  3. โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มศวและพบว่าหลังการปรับ
ระบบรับตรงโครงการโรงเรียนเครือข่ายจากเดิมพิจารณาจากสรุปโครงงานวิทย์มาเป็นย่ืนคะแนนสอบ นักเรียนมีผล
การเรียนในช้ันปีที่ 1 ในระดับดีกว่านักเรียนจากโครงการเดียวกันปีการศึกษา 2557และไม่มีปัญหาการลาออกใน
ภายหลัง 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการปรับการรับนิสิตระบบรับตรง โดยเพ่ิมการรับจากโครงการทักษะพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ (ผ่านค่ายเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน) เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนที่ดี มี
ทักษะสื่อสารตามอัตลักษณ์ของ มศว และมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต หลักสูตรจึงได้มีการทบทวนปรับ
เกณฑ์การรับนิสิตการสอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผล โดยเพ่ิมการพิจารณาผลการสอบจาก 7 วิชา
สามัญเป็น 9 วิชาสามัญในวิชาเคมี รวมทั้งความถนัดทางวิชาชีพครูและเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย สทศ. 
(B.Ed.Chem_59_3.1_3)  นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการทบทวนปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผล โดยกําหนดให้มี
คะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งคะแนนข้ันที่ 1 ร้อยละ 50 (เกณฑ์การรับนิสิต) และคะแนนขั้นที่ 2 ร้อยละ 50 (สอบ
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สัมภาษณ์) แบ่งเป็นคะแนนการตอบคําถามวิชาการ ร้อยละ 15 คะแนนเจตคติและความเข้าใจในสาขาวิชา ร้อยละ 15 
บุคลิกภาพ ร้อยละ 10 และความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 10 พบว่าในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรับนิสิตได้ไม่
เป็นไปตามแผนการรับ เน่ืองจากผู้สมัครเข้าเรียนไม่มารายงานตัว อย่างไรก็ตามจากการประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือทบทวนกระบวนการรับนิสิตพบว่าจากการปรับเกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ทําให้ได้นิสิตที่มี
คุณภาพและผลการเรียนดีขึ้น อัตราการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าอัตราการคงอยู่ของนิสิตปี
การศึกษา 2558(B.Ed.Chem_59_3.1_4) นอกจากน้ีหลักสูตรเข้าร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE วันที่ 11-12
พฤศจิกายน 2559(B.Ed.Chem_59_3.1_5)เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านเคมีและมีบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้แก่
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมีนักเรียนให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรจํานวนมากอยากให้มี
จัดต่อในปีถัดไปและพบว่าผลประเมินความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5หลักสูตรจะจัดโครงการน้ีอีกในปี 
2560 

 

 ในปีการศึกษา 2560เพ่ือลดปัญหานิสิตรับตรงมารายงานตัวแต่ไม่มาเรียนหรือไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายตัดสิทธ์ิแอดมิดชันทันทีเมื่อนิสิตรับตรงได้รายงานตัวแล้วซึ่งเร็วกว่าระบบเคลียริงเฮาส์และในปีการศึกษา 
2561 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับระบบใหม่ระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai University Central Admission System (TCAS) มี 5 รอบโดยทุกรอบ
ต้องทําการยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ และได้เสนอให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมโครงการช้ีแจงทําความ
เข้าใจระบบคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ของทปอและมศว ในวันพฤหัสที่ 13 กรกฏาคม 2560 
ที่ทาง มศว จัดขึ้น  
 การปรับกระบวนการรับนิสิตข้างต้นได้จากการศึกษาจากผลการวิเคราะห์จํานวนนิสิตกับการปรับกระบวนการ
รับตรง ซึ่งพบว่า นิสิตมารายงานตัวในระบบรับตรงลดลงเน่ืองจากนิสิตเลือกสอบแอดมิดชันด้วย  ทําให้จํานวนรับในรอบ
แอดมิดชันเพ่ิมขึ้นอย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาพบว่า มีหลายหลักสูตรจากสถาบันต่างๆ ที่เปิดรับหลัง
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แอดมิดชันทําให้นิสิตมีโอกาสเลือกสอบใหม่ได้อีก หลักสูตรจึงนําผลการวิเคราะห์น้ีไปปรับระบบรับในปีการศึกษา 2560 
และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียน  และจากปรับเกณฑ์การรับในแต่ละระบบรับกับผลการเรียนของนิสิตช้ันปี
ที่ 1 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้ดี โดยในปี
การศึกษา 2559 นิสิตช้ันปีที่ 1 มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี-ดีมากท้ังหมดเมื่อเทียบกับปีการศึกษาย้อนหลังและอัตราคง
อยู่ร้อยละ 100  

 
 

 
 
ปีการศึกษา การปรับปรุงกระบวนการรับตรงนิสิต 

2557 
 

ระบบรับตรง จัดสอบโดย มศวและสัมภาษณ์ 
ระบบโครงการโรงเรียนเครือข่ายและโครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศ สรุปรายงานโรงงาน
และสัมภาษณ์ 

2558 ระบบรับตรง ย่ืนคะแนน GAT/PAT ความถนัดวิชาชีพครูและ 7 วิชาสามัญ เคมี จัดสอบโดย สทศ 
และสัมภาษณ ์

2559 ระบบรับตรง ย่ืนคะแนน GAT/PAT ความถนัดวิชาชีพครูและ 9 วิชาสามัญ เคมี ภาษาอังกฤษ จัด
สอบโดย สทศ และสัมภาษณ์ ปรับเกณฑ์คะแนนสอบ 50% สัมภาษณ์ 50% 
เพ่ิมระบบรับตรงโครงการทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ผ่านค่ายเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน) 
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2560 ระบบรับตรง ย่ืนคะแนน GAT/PAT ความถนัดวิชาชีพครูและ 9 วิชาสามัญ เคมี ภาษาอังกฤษ จัด
สอบโดย สทศ และสัมภาษณ์ปรับเกณฑ์คะแนนสอบ 50% สัมภาษณ์ 50% 
เพ่ิมตัดสิทธ์ิแอดมิดชันหลังรายงานตัว 

2561 TCAS 
ตัดระบบรับตรงโครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศ เน่ืองจากไม่มีนักเรียนสาธิต มศวมาสมัคร 3 
ปีย้อนหลัง 

 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยกําหนดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข ดังน้ี  

- โครงการแรกพบครูเคมี มศว เพ่ือให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีระเบียบวินัย เรียนรู้และ
ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ทําให้นิสิตเกิดความภูมิใจในสาขาวิชา คณะที่ได้เรียน  ทําให้รู้จักการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม  

- โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-5 
สิงหาคม 2559  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (B.Ed.Chem_59_3.1_6) 

- โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศวในวันที่ 8-11 สิงหาคม 
2559 ซึ่งมีกิจกรรมทําบุญ บัณฑิตไทยไม่โกง กิจกรรมพ่ีพบน้อง อาจารย์พบศิษย์ กิจกรรมพํมนาอัตลักษณ์นิสิต มศว 
นิสิตจิตอาสา เปิดโลกกิจกรรม มศว ปลอดบุหรี่ กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันกษัตริย์ และกิจกรรม 
Freshmen night 2016(B.Ed.Chem_59_3.1_7) 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพ่ือ
แนะนําการเรียนสอน กิจกรรมและการใช้ชีวิต และการบรรยายเก่ียวกับ IT SWU รู้ไว้ก่อนตก Trend ผลการประเมิน
พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการเท่ากับ4.32 จาก
คะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_59_3.1_8) 

- โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว 59”วันที่ 20-21 
สิงหาคม 2559 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน6ฐานคือ ร่วมแรงแข็งขัน สร้างสัมพันธ์
ศรัทธา แลกเปลี่ยนวิทยา พัฒนาความคิด พิชิตความเป็นครู เรียนรู้ถ้อยคําเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติและศรัทธาใน
วิชาชีพครู มีอภิปรายเร่ืองแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
และอาจารย์ (B.Ed.Chem_59_3.1_9) 

- โครงการพบนิสิตใหม่ ของภาควิชาเคมี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้มี
โอกาสรู้จักอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตร
แนะนําแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําแผนการเรียน และข้อกําหนดต่างๆ 
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คู่มือการเรียนและปฏิทินวิชาการ ทําให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ได้รับทราบแผนการเรียน ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย(B.Ed.Chem_59_3.1_10) 

จากผลการประเมินการจัดโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2558  พบว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยโครงการพบนิสิตใหม่ มีข้อเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการคร้ังต่อไปให้รุ่นพ่ีมาเล่าประสบการณ์การเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยดังน้ันในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้มีการจัดโครงการต่างๆต่อไป และได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมโครงการพบนิสิตใหม่ โดยให้มีนิสิตช้ันปีที่ 4 มาเล่าประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยมีนิสิตเข้าร่วมจํานวน 23 คน ผลการประเมินพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.25จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งพบว่ามากกว่าปีการศึกษา 2558(4.18)(B.Ed.Chem_59_3.1_4) และได้นําผลสรุปโครงการเข้า
หารือในท่ีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานเสนอให้จัดงานต่อและ
เพ่ิมเติมการแนะนําเก่ียวกับอาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่เรียน 

ในปีการศึกษา 2559โครงการการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1-4 
สิงหาคม 2559 (B.Ed.Chem_59_3.1_6) นิสิตมีความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5ในการเข้าเรียนปรับพ้ืนฐานวิชา
ฟิสิกส์ (4.0), เคมี (4.2), ชีววิทยา (4.3), คณิตศาสตร์ (3.9) และภาษาอังกฤษ (4.1)นิสิตประเมินตนเองโดยรวมก่อน
เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเน้ือหาปานกลางและเข้าใจมากขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มเข้าใจ
เน้ือหาน้อยมีจํานวนลดลงและในกลุ่มเข้าใจเน้ือหามากมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด นอกจากน้ีในวิชาเคมีและ
คณิตศาสตร์กลุ่มที่ประเมินตนเองก่อนเข้าอบรมว่าเข้าใจน้อยจะมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นหลังอบรมหมดทุกคน ใน
รายวิชาเคมีได้จัดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นวิทยากรอบรมมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งบรรยายทําแบบฝึกหัดระดมความคิดในการอภิปรายและการทดสอบความเข้าใจ
ด้วยคําถามในรูปแบบเกมถามตอบออนไลน์ (Kahoot) นิสิตระบุถึงสิ่งที่ได้จากการเรียนปรับฐานวิชาเคมี ว่า ได้
ทบทวนความรู้เคมีและมีความเข้าใจในเน้ือหาที่แม่นยําขึ้น ได้ทราบว่าตัวเองยังขาดความพร้อมและต้องอ่านทบทวน 
และได้เรียนรู้ภาพรวมของวิชาเคมี และรู้จักอาจารย์ภาคเคมี นอกจากน้ียังมีการประเมินเชิงลึกโดยการทํา Pre-test 
Post-test พบว่าผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และนิสิตเสนอให้มีการจัดกิจกรรมพ่ีติวน้องก่อนสอบ 
จัดการเรียนปรับฐานที่ใช้เวลามากขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้เรียนเอกเคมีและให้มีการแข่งขันตอบปัญหา 

นอกจากน้ีตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มศวจึงจัดโครงการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้
งานได้ดี มศวจึงจัดการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SWU-SET ให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้นิสิตทราบ
ความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง และจะมีการสอบวัดผลเมื่อนิสิตศึกษาช้ันปีที่ 
2 และ 4 เพ่ือดูพัฒนาการของนิสิต (B.Ed.Chem_59_3.1_11) ดังน้ันหลักสูตรจะนําไปปรับเพ่ิมการแข่งขันตอบ
ปัญหาตามที่นักเรียนเสนอแนะร่วมกับการใช้โจทย์เคมีเป็นภาษาอังกฤษในโครงการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 
2560 และจากการติดตามผลการเรียนของนิสิตช้ันปีที่1 ในปีการศึกษา 2559พบว่า นิสิตมีเกรดเฉลี่ยรวมเท่ากับ3.60 
ซึ่งมากกว่าในปีการศึกษา 2258 
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  นอกจากน้ี มศว สนับสนุนเรื่องจิตอาสาและการรับใช้สังคม ในปีการศึกษา2560 จึงจัดให้นิสิตเข้า
ร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมของนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีกิจกรรมและฐานการ
เรียนรู้ เช่น ภูมิปัญญาพ่ึงตนเอง บ้านดิน โครงการในพระราชดําริข้าวต้นนํ้า การท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.1_1 ระบบและกลไกการรับนิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_2 มคอ 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_3 ระเบียบการรับสมคัรคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตเปริญญาตรีประเภทรับตรง 

รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558  
B.Ed.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 
B.Ed.Chem_59_3.1_5 โครงการ SWU OPEN HOUSE 
B.Ed.Chem_59_3.1_6 โครงการเตรียมความพร้อมสาํหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร ์
B.Ed.Chem_59_3.1_7 โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหมแ่ละค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว 
B.Ed.Chem_59_3.1_8 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_59_3.1_9 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว 59” 
B.Ed.Chem_59_3.1_10 โครงการพบนิสิตใหม ่ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_11 มศวประกาศจัดสอบ SWU-SET 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปรญิญาตร ี
  หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา (B.Ed.Chem_59_3.2_1) 
โดยกําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจํานวนนิสิตประมาณ 30 คน ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่(B.Ed.Chem_59_3.2_2)  
 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ผ่านระบบ social network และระบบฐานข้อมูล supreme2004 ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน และ
ข้อมูลส่วนตัวของนิสิตซึ่งทําให้สามารถติดตามผลการเรียน กิจกรรมและติดต่อนิสิตเมื่อมีปัญหา และข้อมูลที่ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิตของภาควิชาเคมีได้เก็บประวัตินิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา/การกู้ยืมทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิตใหม่สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตร
ได้ทําความรู้จักภาควิชาเคมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการแนะนําแนวทาง
การศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําแผนการเรียนและข้อกําหนดระเบียบต่างๆแจกคู่มือ
การเรียนและปฏิทินการศึกษา 

2. หลักสูตรจัดระบบบริการให้คําปรึกษาแก่นิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนิสิตที่รับเข้าในปี
การศึกษานั้นจนสําเร็จการศึกษา โดยให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่า มี
ความเส่ียงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จการศึกษาล่าช้า และปัญหาส่วนตัว และมีช่องทางในการขอรับคําปรึกษาเมื่อ
นิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดยนิสิตสามารถเข้าพบและขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักของอาจารย์ และ
ช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ เฟสบุค ไลน์ เป็นต้น 

3. หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จ
การศึกษาล่าช้าโดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียนรวมถึงการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนิสิต และนํามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือและให้คําแนะนําเพ่ือให้นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร 

4. หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาโดยมีการจัดทําแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ให้นิสิตทุกช้ันปีทําการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

5. นําผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากนิสิตมาหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการดูแลนิสิตให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 หลักสุตรให้ความสําคัญมุ่งเน้นดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตโดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก 
ดังน้ี 
1. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต  
 หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อ 1 ช้ันปีดูแลนิสิตตลอดหลักสูตร 5 ปีต่อเน่ืองต้ังแต่นิสิตเข้าเรียน
จนจบหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามดูแลนิสิตต้ังแต่เริ่ม เพ่ือสร้างความคุ้นเคย สนิทสนม ผูกพัน และ
เข้าใจนิสิตที่ดูแลจนจบการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2558หลักสูตรจัดให้นิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิต
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ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนเท่ากับ 4.31 จาก
คะแนนเต็ม 5.00และได้มีการนําผลการประเมินเข้าหารือในท่ีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยมีข้อเสนอแนะให้
นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพูดคุยปัญหาและได้ทํากิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา  
 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการนําผลการประเมินมาประชุมวางแผนการดูแลให้คําปรึกษานิสิต ในปี
การศึกษา 2559 จากการที่นิสิตได้มีการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยปัญหาภายในกลุ่มของผู้เรียน ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน ทําให้หลักสูตรได้คะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีได้
คะแนนเท่ากับ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5(B.Ed.Chem_59_3.2_3) หลักสูตรเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนิสิตถึง
ช่องทางติดต่อได้ เช่น สื่อโซเชียลต่างๆ อีเมล ไลน์ เฟสบุ้ก โทรศัพท์และให้คําปรึกษากับนิสิตในเรื่องการกู้ยืม กยศ 
ทุนการศึกษา ปัญหาการเรียน การเลือกวิชาเลือกและการใช้ชีวิตต่างๆ นอกจากน้ียังได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเป็นอาจารย์นิเทศก์เพ่ือดูแลให้คําปรึกษาในการเลือกโรงเรียน
ฝึกสอนให้แก่นิสิตและให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างฝึกสอนที่โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าใจนิสิต
มากเน่ืองจากดูแลมาตลอดต้ังแต่ช้ันปีที่ 1และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้จัดเตรียมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร 
รศ.ดร.รัชนก ทองนํา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตที่มีสภาวะซึมเศร้าซึ่งส่งกระทบต่อการเรียน จึงได้มีการส่งตัวนิสิต
เข้ารับคําปรึกษาที่ศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งมศวได้จัดไว้และมีสายด่วนสุขภาพจิตเพ่ือนิสิตที่ต้องการคําปรึกษาสามารถ
โทรศัพท์หรือเข้ารับการปรึกษาโดยตรงกับนักจิตวิทยาได้ทุกเรื่อง และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสังเกตนิสิตที่อาจเกิดภาวะซึมเศร้า เพ่ือสามารถให้คําแนะนําหรือส่งต่อไปยังศูนย์สุขภาพจิตเพ่ือรับคําปรึกษา
จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง (B.Ed.Chem _59_3.2_4) และมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา 
2559 ไม่มีนิสิตที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้าและมีผลการเรียนที่ดี ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเสนอให้จัดอาจารย์ที่
ปรึกษาได้เข้าสอนนิสิตที่ตนเองดูแลอย่างน้อย 1 วิชา เพ่ือให้เข้าถึงนิสิตในด้านการเรียนในช้ันเรียนได้ใกล้ชิดขึ้นตลอด
ทั้งภาคการเรียน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาเคมีได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอช่ือนิสิตที่มีผลการเรียน 
>3.25 และมีการให้เกียรติบัตรแก่นิสิตที่ในวันไหว้ครูเคมี เพ่ือส่งเสริมและยกย่องนิสิตที่เป็นตัวอย่างที่ดี (B.Ed.Chem 
_59_3.2_4)  
 ด้านทุนการศึกษานิสิตได้รับทุนในวันเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นิสิตได้รับทุน 
D-Science 15,000 บาท ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ยศวดี พันธ์พืช นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ ได้แก่ น.ส.เกศิณี ทับต่อม  
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2. ด้านวิชาการ  
หลักสูตรได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสําหรับนิสิตการทําโครงงานวิทยาศาสตร์(Senior project) และ

ในรายวิชาสัมมนา เพ่ือให้คําปรึกษาในการทําโครงงานและเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ในงานประชุมวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมุ่งเน้นในการเพ่ิมทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ ICT ให้แก่
นิสิตและได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือวิชาชีพในวันที่ 10 เมษายน 2559 ของภาควิชาเคมี และมีส่วนที่เพ่ิมเติมจากปีการศึกษา 2558 คือมีการบรรยาย
โดยวิทยากร รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ เรื่องการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือสังคมมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางาน
ให้คําแนะนําและถามคําถามวิชาการในการนําเสนอผลงานของนิสิตความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.26 ซึ่งมีค่า
มากกว่าในปีการศึกษา 2558 (4.13) (B.Ed.Chem _59_3.2_5) และมีข้อเสนอแนะเรื่องช่วงเวลาที่จัดงาน เวลาใน
การนําเสนอน้อยไปและการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงซึ่งหลักสูตรจะนําไปปรับในปีการศึกษา 2560 ในการกระตุ้นให้
นิสิตมีส่วนร่วมและฝึกฝนประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานเพ่ือแข่งขันและเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการต่างๆ 
หลักสูตรส่งเสริมด้านวิชาการแก่นิสิตโดยให้นิสิตเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าในโครงการ
นําเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 3 SCI Fair ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ในปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในและนอกสาขาวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และมีการบรรยายเรื่อง SIM-Science in 
Movieโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ จากผลการประเมินโครงการในภาพรวมได้เท่ากับ 4.05จากคะแนนเต็ม 
5(B.Ed.Chem_59_3.2_6)มีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในการประชุมระดับชาติจํานวนมากกว่าในปี
การศึกษา 2558 และหลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์แบบน้ีอีกในปีถัดไป  

ในปีการศึกษา 2559 ในงาน Sci Fair นิสิตกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นได้นําเสนอผลงานมีจํานวน 3 กลุ่ม ดังน้ี 
- โครงงานวิจัย การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอนุพันธ์วานิลลิน โดย นายกฤษณศักด์ิ 

มงคล น.ส.เพ็ญนภา แซ่ต้ัง และ นายคณิน พงษ์พิทักษ์วิเศษ ในความดูแลของ รศ.ดร.รัชนก ทองนํา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  

- โครงงานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหล จุลภาคฐานกระดาษ (μPADs) สําหรับการ
วัดค่า pH ของสารละลาย โดย น.ส.โสภิกา ศรีหิรัญและน.ส.ธนัตดาพา ทองลูกอิน ในความดูแลของ ผศ.ดร.นวลละออ 
รัตนวิมานวงศ์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร 

- โครงงานวิจัย การสกัดซิลิกาเจลจากเถ้าชานอ้อยเพ่ือผลิตแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดย นาย
วิทสวัส จําปาทอง นายทศพร หลียะวงศ์ และ น.ส.เกศิณี ทับต่อม ในความดูแลของ อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข ได้รับ
รางวัลประกาศนียบัตร 
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- จากผลการตัดสินการนําเสนอโครงงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นายกฤษณศักด์ิ มงคล ได้รับทุนประเภท
นิสิตดีเลิศทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสารรางวัล 1,800 บาทและ นายวิทสวัส จําปาทอง ได้รับทุนประเภทนิสิต
ดีเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสารทุนนิสิตดีเด่น 1,200 บาท 

 
 
หลักสูตรได้จัดให้มีครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ทางการศึกษาและเคมีให้แก่นิสิตในการปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้คําปรึกษาและประเมินนิสิต ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแนวทางในการเลือกโรงเรียนฝึกสอนระหว่างนิสิตช้ันปีที่ 4 และ 5และหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกสอน มีการสาธิตการสอนและนิเทศนิสิต โดยอ.สมปอง ใจดีเฉย และการวิจัยในช้ันเรียน โดย ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูลและได้จัดสัมมนาระหว่างและหลังการฝึกสอน (B.Ed.Chem_59_3.2_7) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ให้
คําปรึกษาในการทําวิจัยในช้ันเรียนและประเมินการฝึกสอนของนิสิตทั้ง 2 ภาคการเรียนและ ณ 2 โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา 2558 การรวบรวมส่งข้อมูลและงานในโรงเรียนของนิสิต เช่น
แผนการสอน งานวิจัย โครงการต่างๆ ไม่สะดวก ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 จึงได้ปรับระบบฐานข้อมูลการนิเทศ 
Preteacher เพ่ือให้นิสิตสามารถสื่อสารและส่งข้อมูลต่างๆ ได้เป็นระบบมากขึ้น นอกจากน้ียังพบว่า ในภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนจะมีกิจกรรมมาก ทําให้นิสิตมีเวลาในการทําวิจัยในช้ันเรียนในภาคเรียนที่ 2 น้อย ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับให้เป็นการนําเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่2 แทนการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมของนิสิตเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตในช้ันปีที่ 4 

3. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนิสิต 
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หลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกห้องเรียนตลอด
หลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือแนะแนวการจัดกิจกรรมแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมโดยกําหนดภารกิจให้
นิสิตแต่ละช้ันปีมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ และเพ่ือเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ของนิสิตให้คิดเป็น ทําเป็นในการจัดทํา
โครงการต่างๆ เน่ืองจากในชั้นปีที่ 5 นิสิตต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนซึ่งหลักสูตรร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้กําหนดให้นิสิตต้องร่วมทําโครงการกับทางโรงเรียนและนักเรียน 1 โครงการต่อภาคการเรียน  
  
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมีมีการจัดสรรงบประมาณและมีการกําหนดกิจกรรม/
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า นิ สิ ต ไ ว้ ใ น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  5ปี ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  พ . ศ . 2558-
2562(B.Ed.Chem_59_3.2_8) และแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (B.Ed.Chem_59_3.2_9) มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการดําเนินการพัฒนานิสิตเพ่ือให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการ PDCA 
โดยมีผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการซึ่งมีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและนิสิตมี
ส่วนร่วมทั้งในการจัดโครงการและ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการน้ันๆ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชา แล้วเสนออาจารย์ประจํา
หลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือนําผลการประเมินทั้งหมดไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต่อไป 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในปีการศึกษา 2558พบว่านิสิตได้พัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม/
โครงการที่ดีและมีการจัดมาอย่างต่อเน่ือง จึงมีมติให้จัดโครงการต่างๆ ต่อไปในปีการศึกษา 2559ดังแสดงในตาราง 
 

โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 

ทักษะ
การ

จัดการ
เรียนรู้ 

ทักษะด้าน
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
สื่อสาร 

ทักษะ 
อาชีพ 
และ 
ทักษะ 
ชีวิต 

1. โครงการกีฬา Atom Game          

2. โครงการความปลอดภัย 
กิจกรรมที ่1การป้องกันอัคคีภัยและ

การฝึกดับเพลิง หลักสูตรการ
ดับเพลิงเบ้ืองต้น 

กิจกรรมที ่2 การป้องกันอุบัติเหตุ 
การปฐมพยาบาลและการช่วย
ฟ้ืนชีวิต 

         

3. โครงการพิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี          
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โครงการ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

ทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 

ทักษะ
การ

จัดการ
เรียนรู้ 

ทักษะด้าน
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
สื่อสาร 

ทักษะ 
อาชีพ 
และ 
ทักษะ 
ชีวิต 

4. โครงการพบนิสิตใหม ่          

5. โครงการปัจฉิมนิเทศ          

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
วิชาชีพครู 

         

7. โครงการพัฒนาทักษะเสริม
ความเป็นครู 

กิจกรรมย่อยที ่1 ศกึษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม 

กิจกรรมย่อยที ่2 ฟังบรรยาย
เก่ียวกับการแนวโน้มหลักสูตร
ชาติ 

กิจกรรมย่อยที ่3 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

         

8. โครงการพัฒนาเสริมทักษะ
ความเป็นครู กิจกรรม "ค่าย
ครมูศว 59” 

         

9. โครงการนําเสนอผลงานของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  

         

10. โครงการจัดการความรู้และ
สร้างเสริมบรรยากาศวิจัยเรื่อง 
การวิจัยในช้ันเรียน  

         

11. โครงการบริการวิชาการ ณ 
จังหวัดสระแก้ว          

  
 นอกจากน้ีหลักสูตรได้ตระหนักถึงนโยบายการพัฒนาครูที่มีสมรรถนะการสอนสะเต็มศึกษา จึงมี
ความเห็นว่าควรกําหนดทิศทางการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการที่บูรณาการกับวิชาเรียนที่เน้นหัวข้อสะเต็มศึกษา  
ดังน้ันในปีการศึกษา 2559อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพ่ือวางแผนและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยมีเสนอให้มีการปรับปรุงดังน้ี  
 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่เก่ียวกับสะเต็มศึกษา โดยให้นิสิต กศ.บ. ช้ันปีที่ 4มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
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จ.นครปฐม  เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ตามโครงการ พสวท. 
และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
 - โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 นิสิต กศ.บ. ช้ันปีที่ 4 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะ
เต็มศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา คศ 480 
 
 หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะสําคัญและจําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกลยุทธ์การสอนโดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง เน้นทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ี
เกิดกับนิสิต ให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์
และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
 
1. กลุ่มทักษะวิชาหลัก (Core subject) 
  เน้นการเรียนรู้แบบ active learning ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะส่ือสาร เรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรม
กลุ่ม และนําความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิชาชีพครูเคมี ในกลุ่มวิชาหลักและกิจกรรมเสริมทักษะที่จัดโดย
หลักสูตร มีการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
  หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมทั้งกิจกรรมที่จัดภายใน
รายวิชา และกิจกรรมเสริมต่างๆ ดังน้ี 

2.1  ทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมในหรอืนอกรายวิชา ผลทีน่สิิตได้รบั 
-  คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 
- คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้าน
วิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนา
ทักษะสื่อสารเพ่ือวิชาชีพ 

- โครงการ Sci Fair 
- ฟั งบรรยาย พิ เศษ เ ร่ื อ งการ พัฒนา
งานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ 
2. ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมโดยการทํางานเป็นทีม 
3. เพ่ือฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
4. นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสร้าง

นวัตกรรม 
5. นิสิตได้ฝึกการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบเสมือนการประชุม

วิชาการระดับชาติในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการและแบบปาก
เปล่า  

 
ในปีการศึกษา 2558ทางหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพได้

ส่งนิสิต 3 กลุ่ม เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดง 2 กลุ่ม อาจารย์ประจําหลักสูตรจึงประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินกิจกรรม พบว่านิสิตที่เข้าร่วมเสนอ
ผลงานได้ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร จึงมีมติว่าควรมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมประกวดโครงงานวิจัยในปีต่อไป ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ ยังคงส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  และได้สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมมาก
ขึ้นเป็น 5กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมแรงบันดาลใจให้นิสิตต้ังใจสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสื่อสารให้มากข้ึน โดยพบว่า 
นิสิตได้รับรางวัลทุกกลุ่มดังน้ี(B.Ed.Chem_59_3.2_10) 

- โครงงานวิจัย การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮโดรเจลจากชานอ้อยด้วยกระบวนการให้
ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟสําหรับดูดซับโลหะหนัก โดย น.ส.ชนาธิป ใบยา นายเลิศศักด์ิ นันนวน และนายยศธเนศ 
ทัศนภักดี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.เกรียงศักด์ิส่งศรีโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

- โครงงานวิจัยการสกัดซิลิกาเจลจากเถ้าชานอ้อยเพื่อผลิตแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดย นาย
วิทสวัส จําปาทอง นายทศพร หลียะวงศ์ และ น.ส.เกศิณี ทับต่อม อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.อนัญญา ไตรบํารุงสุข ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 

- โครงงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้ที่มีฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียและปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลจากสาร
สกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยน.ส.ชนิถา จุ้ยประเสริฐ น.ส.แพรวสุภา เหล่าศิริและน.ส.ปัทมวรรณ์ มาสิริ อาจารย์ที่
ปรึกษาคือดร.ศิริขวัญ พลประทีปได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

- โครงงานวิจัย การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเพ่ือแทนที่ไขมันใน
ไอศกรีม โดย นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์และน.ส.สุพาณี แสงสินอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดอนบัณฑิต 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

- โครงงานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหล จุลภาคฐานกระดาษ (μPADs) สําหรับการ
วัดค่า pH ของสารละลาย โดย น.ส.โสภิกา ศรีหิรัญและน.ส.ธนัตดาพา ทองลูกอิน อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.นวล
ละออ รัตนวิมานวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 
 และในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรจะสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมให้มากขึ้น และกรรมการ
หลักสูตรได้วางแผนงานเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง มีกลยุทธ์คือ ทําการสํารวจ
เวทีการประกวดโครงงานระดับชาติ ประชาสัมพันธ์กําหนดการส่งผลงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตสามารถวาง
แผนการทํางานได้สอดคล้องกับกําหนดการ เวทีการประกวดที่สําคัญได้แก่ การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) 
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2.2 ทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมในหรอืนอกรายวิชา ผลทีน่สิิตได้รบั 
- ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร  
- โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู 

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดนิทรรศการแสดงผล
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 
- โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 

- ศษ 591 และศษ 592 การปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 
และ2 

1. นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งนิสิตได้ร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. นิสิตได้เรียนรู้เ ก่ียวกับการจัดการช้ันเรียนและการจัดทํา
แผนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภท
ต่างๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือ
บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม 

3. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทําวิจัยในช้ันเรียนและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

- ในรายวิชา 332 การศึกษาพิเศษโครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอนและศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ  
คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560และฟังการบรรยายเน่ือง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 

 
2.3ทักษะการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะและนวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมในหรอืนอกรายวิชา ผลทีน่สิิตได้รบั 
- วทศ  431 บู รณาการ วิ ธีสํ าหรั บครู

วิทยาศาสตร์ 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู 

“ศึกษาดูงานโครงการสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตาม
โครงการ พสวท. และหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์”ณ โรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย  

- คศ 480 การสอนเคมี 
- คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา 
- คศ 481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 

1. นิสิตได้เรียนรู้การจัดรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

2. นิสิตพัฒนาแผนการสอนและสาธิตการสอนด้วยกระบวนการ
สืบเสาะแบบ 5E และแบบสะเต็มศึกษา 

3. นิสิตได้อ่าน นําเสนอ หรือ เข้าฟังบทความที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยทางด้านสะเต็มศึกษา 

หลักสูตรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับสะเต็มศึกษา หลักสูตรจึงประชุมร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน และเห็นควรให้เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มากขึ้น 
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ดังน้ันในปี 2559 หลักสูตรจึงได้เสนอให้ฝ่ายการจัดการเรียนการสอน เปิดรายวิชา คศ 481โดยให้นิสิตได้ออกแบบ
แผนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยเฉพาะและสามารถเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตประจําวันได้
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนานิสิตให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา(STEM Education) และเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับสตีมศึกษา (Science, Technology, Engineering, 
the Arts and Mathematics, STEAM Education) 
 

 2.4ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โดยจัด แผนการเรียนใน
รายวิชา มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 1 มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 2 และ ศษ 201 
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากน้ีในรายวิชา คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
นิสิตได้จําลองสถานการณ์ห้องเรียนเคมีที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เขียน
รายงานการทดลองภาษาอังกฤษ การค้นคว้าและอ่านบทความภาษาอังกฤษ  

ในปีการศึกษา 2560 ตามประกาศนโยบายของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพและทักษะการศื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ ดังน้ัน 
หลักสูตรได้ร่วมกับมศว จัดให้มีการสอบ SWU-SET ของนิสิตช้ันปีที่ 1, 2 และ 4 เพ่ือวัดระดับทักษะและติดตาม
ความก้าวหน้า 

 
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี(Information, Media, Technology Skill) 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนใช้โปรแกรม power point เพ่ือการนําเสนอซึ่ง
เป็นความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)การทําแบบฝึกหัดออนไลน์ผ่าน 
google form และมีรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบ e-learning และระบบ ATutorในการเรียนรู้ เช่น คม 100  
คม 101 คม 190 คม 191 คม 223 คม 241 คม 281 คม 296คม 315คม 324 คม 466 คม 473 และ คม 479 เป็น
ต้น มีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learing) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) นิสิตสามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น Internet, Youtube และ facebook เป็นต้น การจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ได้แก่ คม 475  รายวิชาเคมียา และ
รายวิชา คม 251 สถิติสําหรับนักเคมี  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเน้นกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้แก่ 

- การพัฒนาทักษะ ICT เพ่ือการสอน ในวิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ การเตรียม
สื่อเพ่ือนําเสนองานโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้สื่อการสอนจาก youtube และ animation ในการสาธิตการ
สอนในวิชา คศ 480 การสอนเคมี คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา  
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ในรายวิชา ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ได้จัด
กิจกรรมการสังเกตการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนณ โรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ 23 กันยายน 2559ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาวันที่ 9 กันยายน 2559 และณ เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 12 กันยายน 2559 นอกจากน้ียังมีการให้นิสิตแบ่งกลุ่มสํารวจแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ เช่น TK Park สวนสัตว์ดุสิต และบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 
ในรายวิชา คม 223 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 1 มีกําหนดให้นิสิตทําสื่อ infographic ในหัวข้อเรื่อง organic 

chemistry in everyday life เช่น AHA เคล็ด(ไม่)ลับหน้าขาวใสจากธรรมชาติ Theobromine ในช็อกโกแลต The 
Aroma of Rain 
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ในรายวิชา คม 254 เคมีวิเคราะห์ มีการให้นิสิตจัดทําสื่อและนําเสนอในช้ันเรียนเรื่องการไทเทรตที่ใช้จริงใน
โรงงาน นิสิตทําสื่อได้หลากหลายรูปแบบทั้งวิดีโอ iodometric titration และการหาแมกนีเซียมในนํ้ายางสดกับการ
ไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน การหาปริมาณคลอไรด์ในเคร่ืองหล่อเย็น สื่อการเรียนรู้ไบโอดีเซลกับการไทเทรตกรด
เบส  

 

- การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ในวิชาคม 466สัมมนาทางเคมี
ศึกษา นิสิตได้รับการอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูลเคมีsciencedirect, ACS publication และ scifinder เพ่ือศึกษา
งานวิจัยใหม่ๆ และมีการเน้นยํ้าจริยธรรมการอ้างอิงข้อมูลตามหลักวิชาการ  

ในรายวิชา คม 191 เคมีทั่วไป 2 มีการทดลองที่ให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ค้นคว้าฐานข้อมูลความปลอดภัยด้าน
สารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS) ของสารเคมีที่ใช้และเร่ิมเรียนรู้เรื่องการแยกประเภททิ้งสารเคมีที่ใช้
แล้วให้ถูกต้องและปลอดภัยในภาชนะที่เตรียมไว้ให้ 

 
นอกจากน้ีหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ ซึ่งนิสิตได้

ฝึกการค้นคว้าข้อมูล เขียนบทคัดย่อเป็นทางการในภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ poster 
presentation และ oral presentation(B.Ed.Chem_59_3.2_6) 

- โครงการ SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ นิสิตในหลักสูตร ได้ร่วมกันต้ังบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเคมี โดยในงานได้
มีการจัดแสดงแลปปฏิบัติการทางด้านเคมี ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมต้นและมัธยมปลายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กล้าคิด 
กล้าทําและกล้าแสดงออก เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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4. ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต(Career and Life Skills) 
4.1 ทักษะวิชาชีพคร ู

 หลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชา ศษ391 และ ศษ 491 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน โดยการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานสอนเบ้ืองต้นเช่นการตรวจแบบฝึกหัด สร้างสื่อการสอน ทดลองสอน
และประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในกํากับของครูพ่ีเลี้ยง
วิชาศษ 591 และ ศษ 592 นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจริงในโรงเรียน มีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนสร้างนวัตกรรมการสอนและฝึกจัดกิจกรรมบริการในโรงเรียนในกํากับของครูพ่ีเลี้ยงที่โรงเรียนและอาจารย์
นิเทศก์ทางการศึกษาและวิชาเคมี นิสิตได้รับประสบการณ์จริงเพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
และมีโครงการระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้ความรู้และพูดคุยปัญหาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาแนวทางแก้ไขระหว่างกลุ่มผู้เรียน  

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น  
 - โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว 59” เป็นโครงการ
สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน 6 ฐานคือ ร่วมแรงแข็งขัน สร้าง
สัมพันธ์ศรัทธา แลกเปลี่ยนวิทยา พัฒนาความคิด พิชิตความเป็นครู เรียนรู้ถ้อยคําเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีอภิปรายเรื่องแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู จัดกิจกรรมให้นิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยให้นิสิต กศ.บ. 
ช้ันปีที่ 4 โครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ พสวท. และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ย่ังยืน ครั้งที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 นิสิต กศ.บ. ช้ันปีที่ 4 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คศ 480 ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.68 
และ มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมทุกปี(B.Ed.Chem_59_3.2_11) 

ในรายวิชา ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู มีกิจกรรมสัมภาษณ์ถึงแรงจูงใจใน
การศึกษาหรือแรงจูงใจที่ทําให้อยากมาโรงเรียนของนักเรียนและนิสิต การนําเสนอนําเสนอในช้ันเรียน 

นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : ค่ายเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิตช้ันปีที่ 5 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาบุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาในวิชาชีพ
ครูโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักสูตรยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตช้ันปีที่ 4 เข้าฟังรุ่นพ่ีช้ันปีที่ 5 มาเล่า
ประสบการณ์ฝึกสอน เพ่ือให้ได้รับทราบการปรับตัวและเตรียมตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
โครงการปัจฉิมนิเทศได้จัดให้มีวิทยากรรุ่นพ่ีที่ศึกษาต่อและเป็นครูที่ทํางานอยู่ในโรงเรียน มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในการทํางานด้านการศึกษาในโรงเรียน ความพึงพอใจภาพรวมโครงการเท่ากับ 3.95(B.Ed.Chem_59_3.2_12) 
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 4.2 กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ 
นิสิตในหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน และความสามัคคีให้

การจัดงานประสบความสําเร็จ ทั้งการบริหารจัดการลงทะเบียนผู้ร่วมงาน การบริหารจัดการงบประมาณ การดูแล
อํานวยความสะดวก และการจัดกิจกรรมสันทนาการดังตัวอย่างกิจกรรมดังน้ี 

  - กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (Atom Game) จัดเมื่อ 27 พฤษภาคม - 3 
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  - ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 6 ตอน กว่าจะมาเป็นครู จัดที่มศว ประสานมิตร และองครักษ์  
วันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 นิสิตร่วมกับชมรมนิสิตครู มศวจัดกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนว

การศึกษาในวิชาชีพครู แก่นักเรียนช้ันมัธยมปลายที่สนใจวิชาชีพครูหรือต้องการค้นหาตัวเอง 
 

 
 
4.3 ทักษะเพือ่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสาขาเคมี 

วิชา คม 281 ความปลอดภัยทางเคมี เพ่ิมทักษะให้แก่นิสิตเมื่อต้องควบคุมและทํางานใน
ห้องปฏิบัติการและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยให้นิสิตเข้าร่วมอบรมทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในโครงการความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
อุบัติเหตุกิจกรรม ที่ 1 การป้องกันอัคคีภัยและการฝึกดับเพลิงเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกดับเพลิงขั้นต้นการ
ใช้ถังดับเพลิง การกระโดดจากหอสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในที่สูง และการออกจากห้องควันอย่างปลอดภัย จากบริษัท
แอนต้ีไฟร์อินดัสตรี จํากัด และกิจกรรมที่ 2 การป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล และการช่วยฟ้ืนชีวิตเข้าร่วมอบรม
เรื่องการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ช็อค ชัก เป็นลม จมนํ้า เกิดบาดแผล ถูกสารเคมี และการทํา CPR เพ่ือช่วยฟ้ืนชีวิต จาก
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ ความพึงพอใจเท่ากับ 4.31และมีข้อเสนอแนะให้จัดทุกปี 
(B.Ed.Chem_59_3.2_13) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.2_1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Chem_59_3.2_2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
B.Ed.Chem_59_3.2_3 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
B.Ed.Chem_59_3.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 
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B.Ed.Chem_59_3.2_5 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที ่1 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือวิชาชีพ 

B.Ed.Chem_59_3.2_6 โครงการนําเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 3 SCI Fair คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_59_3.2_7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_59_3.2_8 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 
B.Ed.Chem_59_3.2_9 แผนปฏิบัติการประจําปีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.2_10 ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี
B.Ed.Chem_59_3.2_11 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 
B.Ed.Chem_59_3.2_12 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
B.Ed.Chem_59_3.2_13 โครงการความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ 

 

ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 

ข้อมูลนสิิต 
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า 
จํานวน
รับเข้า 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนท่ีลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

2551 37 32      
2552 34  33     
2553 43   41    
2554 39    32   
2555 28     25  
2556 28      0 
2557 26      6 
2558 24      10 
2559 23      0 

รายการหลักฐานอ้างอิงB.Ed.Chem_59_3.3_1 และ B.Ed.Chem_59_3.3_2 

*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 



31 

 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต  

  จากร้อยละการคงอยู่ 4 ปีย้อนหลังพบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรณีที่ร้อยละการคงอยู่น้อยกว่าร้อยละ 100อาจ
เกิดจาก 

1. นิสิตสอบเข้าใหม่ในสถาบันอ่ืนได้หรือย้ายไปเรียนที่คณะอ่ืน เน่ืองจากมีหลายสถาบันที่รับรองหลังแอดมิด
ชัน จึงลาออกภายช้ันปีที่ 1 หรือ 2 

2. รัฐบาลมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหลายด้าน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี 4 ปี 
ที่ไม่ได้จบทางด้านศึกษาโดยตรง สามารถสอบบรรจุครู มีผลให้นักเรียนไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเรียนหลักสูตรครู 5 
ปี 

3. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตกตํ่าลงและจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ในภาพรวมของประเทศลดลง 

4. การเพ่ิมขึ้นของสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์หรือเคมีใน
ระดับปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ทําให้มีการแข่งขันมากขึ้น 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา 
จากร้อยละของจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 5 ปี ต่อเน่ืองพบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและมีค่ามากกว่า

ร้อยละ 80  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาเท่ากับจํานวนนิสิตที่คงอยู่ต้ังแต่ช้ันปี 3และสําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 
และสาเหตุที่จํานวนนิสิตจบการศึกษาน้อยกว่า ร้อยละ 100 เน่ืองจากมีนิสิตลาออกหรือย้ายในช้ันปีที่ 1 และ 2 เพ่ือ
ไปศึกษาสาขา/สถาบันอ่ืน 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตร  

 ในปีการศึกษา 2559 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรผ่านระบบ e-survey ของ
มหาวิทยาลัย พบว่า ระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยใน3 ปีการศึกษา(B.Ed.Chem_59_3.3_3) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.01 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.31 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.00 
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หลักสูตรและภาควิชาเคมีมีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต ดังน้ี 
1. นิสิตสามารถร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบ e-surveyการเข้าพบหัวหน้าภาค โทรศัพท์ 

เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องเรียนที่หน้าห้องสํานักงานภาควิชาเคมี ช้ัน 2 ตึก 15 และช้ัน 6 ตึก 19 
2. หลักสูตรนําเรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการแก้ไข กรณีที่ข้อร้องเรียน

เก่ียวข้องกับภาควิชาและคณะหลักสูตรจะดําเนินการนําเข้าประชุมในระดับภาคและคณะต่อไป   
3. หลักสูตรติดตามข้อร้องเรียนและรับการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน

ระบบ e-survey 
 จากปีการศึกษา 2558 ไม่มีการร้องเรียน ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ดําเนินการสํารวจแต่ละ

ช่องทางร้องเรียน พบว่า ในแบบสํารวจออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์นิสิตมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดังน้ี (B.Ed.Chem_59_3.3_4) 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
- อยากให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น เช่นแปรงลบ
กระดาน ปากกาเขียนกระดาน wifi 

- เก้าอ้ีพัง 

- ห้องเรียน 722 กับ 721 ไม่พร้อมแอร์ไม่ดี ไฟกระพริบ 

- หลักสูตรได้มีการจัดทําคําขอต้ังงบสําหรับจัดหา
อุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่างต่อเน่ืองทุกปี 

- ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน 15-721 และ 
15-722 15-724 และ 15-926 

- คณะวิทยาศาสตร์และมศว ได้ดําเนินการติดต้ัง
สัญญาณ wifiเพ่ิมเติม 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคม ี
B.Ed.Chem_59_3.3_2 รายงานจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_59_3.3_3 สรุปผลสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Chem_59_3.3_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครัง้ที ่2/2560 
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  หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
หัวหน้าภาควิชาและทีมผู้บริหารกํากับ ดูแลและติดตามการบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาเคมี (B.Ed.Chem_59_4.1_1) แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของแต่ละหลักสูตร โดยมี
การประชุมของคณาจารย์ภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา  มีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตรากําลังและส่งเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและมหาวิทยาลัยตาม
ระบบ 

2.  เมื่อได้อัตรา อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจําของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขาที่
ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่ 
เพ่ือให้มีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร   

3.  ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
4.  แต่งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่

ตรงสาขาที่รับเข้า อย่างน้อย 1 คนหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
5.  อาจารย์ใหม่จะได้รับคําแนะนําในด้านการเรียนการสอน ด้านการทํางานในองค์กร และด้านอ่ืนๆ ตาม

ภารกิจของทางสาขา นอกจากน้ันอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังทําให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกัน
ระหว่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีการเข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจํารายวิชา 

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย 
งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ โดยกรรมการประเมินระดับ
ภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภายใต้การบริหารของภาควิชาเคมี มีระบบและกลไกในการแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร (B.Ed.Chem_59_4.1_2) โดยการประชุมพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรว่าครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเสนอฝ่ายวิชาการคณะ และ
กรรมการประจําคณะ เพ่ือนําเสนอฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้ว
แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาแผนระบบการรับและการแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชา เรื่องการเตรียมความพร้อม
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สําหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ซึ่งได้วางแผนแต่งต้ัง ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา
ชีวเคมี ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับหลักสูตร เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)เพ่ือทดแทน ผศ.วราดุล ฉัตรทอง ที่จะ
เกษียณอายุราชการต่อไปน้ัน แต่เน่ืองจากในปีการศึกษา2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรคือ ดร.ดวงแข ศรีคุณ 
ลาออก ดังน้ันหลักสูตรจึงได้มีการปรับแผนระบบการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยได้ประชุมร่วมกับภาควิชา
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจําในภาควิชาเคมี มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แทน ดร.ดวงแข 
ที่ลาออกไป โดยมีเกณฑ์การแต่งต้ังคือ เป็นอาจารย์ประจําในภาควิชาเคมี มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และได้มีการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งมีงานวิจัยทางด้านเคมีศึกษาหรือมีวุฒิการศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับเคมีศึกษา ดังน้ันจึงมีมติแต่งต้ัง ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกรเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 
และ ไ ด้ เ สนอแ ก้ ไขป รับ เปลี่ ยนอาจาร ย์ประจํ าหลั กสู ต รตาม คํ าสั่ ง มหา วิทยา ลัยศรี นคริ นทร วิ โ รฒ
(B.Ed.Chem_59_4.1_3) 

นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร 2560 โดยได้วางแผนที่จะ
แต่งต้ัง ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทิม เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) 
เพ่ือทดแทน ผศ .วราดุล ฉัตรทอง ที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคตโดยให้ ดร .ฐิติรัตน์ ร่วมเข้าประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและจัดทําการประเมินหลักสูตร เพ่ือจะได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเ พ่ือให้
สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทันที นอกจากน้ียังได้เตรียมความพร้อมให้ ดร.ฐิติรัตน์ มีส่วนร่วมในการทํางาน
วิจัยทางด้านเคมีศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านเคมีศึกษาอีกด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับ
ทํางานวิจัยทางด้านเคมีศึกษาสําหรับอาจารย์ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร (B.Ed.Chem_59_4.1_2) โดยการประชุม
วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรการวางแผนทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรกรณีเกษียณ
หรือโยกย้าย เพ่ือให้มีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 
เลขานุการหลักสูตร และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ มีการสร้าง
แรงจูงใจโดยการยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามความเหมาะสม และส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การ
พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 ตามท่ีได้มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่เป็น ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร อาจารย์
ประจําหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันมอบหมายภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตามภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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และได้มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรพบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรและคุณภาพการบริหารหลักสูตรเท่ากับ 4.82จาก
คะแนนเต็ม 5 (B.Ed.Chem_59_4.1_4)ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 4.58 และ 4.67 ตามลําดับ 

หลักสูตรมีความต้องการอาจารย์ทางด้านเคมีศึกษาเพ่ิม โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการประชุม
เกณฑ์การรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาทางด้านเคมีศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้องใน
ระดับปริญญาเอกเท่าน้ัน และเสนอให้ภาควิชาเคมีประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ทางด้านเคมีศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง แต่ผู้สมัครมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ดังน้ันหลักสูตรจึงได้มีประชุม
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครใหม่ โดยพิจารณาปรับคุณสมบัติใหม่เป็นคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือกําลังจะสําเร็จ
การการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนเคมีหรือเคมีศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อที่ประชุม
ภาค วิ ช า เ คมี  เ พ่ื อ พิ จ า รณาป รับ เกณฑ์กา ร รับสมั ค ร  และประกาศรั บสมั ค ร ใน ปีก า ร ศึ กษา  2560 
(B.Ed.Chem_59_4.1_5) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเคมี มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานที่
รับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ประสบการณ์ต่างๆ และพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถขออนุมัติผ่านภาควิชาและคณะ เพ่ือไปอบรมสัมมนาตามความ
ต้องการของตนเองได้  โดยมีการติดตามและรายงานผลการพัฒนาตนเอง และการนําไปใช้ประโยชน์ผ่านภาควิชา
ต่อไป  

จากการประเมินระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้มี
การเสนอให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความต้องการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันและมีข้อเสนอเพ่ิมเติมจากที่เสนอเอาไว้ในปีการศึกษา 
2558 โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการ สัมมนา หรืออบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรหรือที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจาก 2 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ประจําหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และด้านการบริหารหลักสูตรมากกว่า 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยอย่างน้อย 1 ครั้งเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน 
ดังน้ี 

รายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

การพัฒนา กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล 
พัฒนาหลักสูตร บรรยายพิเศษเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ outcome based 

education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริฐ
วงศ์ วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ภาควิชาเคมีมศว 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 
ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA online ระดับหลักสูตร 10 ดร.งามจิต  ไพรงาม 
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การพัฒนา กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล 
สิงหาคม 2559 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ AUN-QA 20 ตุลาคม 
2559 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาการบริหารหลักสูตรตาม 
TQF:การพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว (คร้ังท่ี 1) 10 ตุลาคม 2559 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA online ระดับหลักสูตร 10 
สิงหาคม 2559 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

การสัมมนาพิเศษ เร่ือง“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการ 
เร่ือง กรด-เบส บนพ้ืนฐานทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยกระบวนการทาง
สังคมและการเชื่อมโยงตัวแทนแนวคิดใน 3 ระดับ สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย ดร.ณวรา สีที วันท่ี 16 มกราคม 
2560 ภาควิชาเคมี มศว 

ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู “ค่าย
ครู มศว 59” วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2559  

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
เร่ือง Active learning โดย รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา วันท่ี 14 มิถุนายน 
2560 ภาควิชาเคมีมศว 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 
ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 

โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์  เ ร่ือง 
“Children’s University-learning in hands-on activities from 
LUMA Center Finland” วันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559  ณ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 

พัฒนาวิชาการ การสัมมนาพิเศษเร่ือง urinary albumin measurement form naked 
eye detection to mobile phone-based analyzer. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 
เชิงชั้น 23 มกราคม 2560 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 

การสัมมนาพิเศษเร่ือง New indigo chemistryProf.John B. Bremner 
วันท่ี 17 มกราคม  2560 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 

การสัมมนาพิเศษ เร่ือง cage-reaarangement of polyhedral 
oligomeric silsesquioxanes from base-catalyzed reactions. รศ.
ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร วันท่ี 6 มกราคม 2560 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 

การสัมมนาพิเศษ เร่ือง DNA bionsensor: the rapid diagnosis test 
kit. รศ. ดร.โกสุม จันทร์ศิริ วันท่ี16มกราคม 2560 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 

การสัมมนาพิเศษ เร่ืองเทคโนโลยีระบบนําส่งยาด้วยอนุภาคนาโนเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ Nanomedicine-based drug delivery 
system โดย ดร.ธีรพงศ์ ยะทา วันท่ี 11 มกราคม 2560 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2017 (PACCON 2017) ในหัวข้อ “Green 
Convergence on Chemical Frontiers” วันท่ี 2–3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 
ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ 19th International Conference on ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 
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การพัฒนา กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล 
Chemistry (ICC 2017) วันท่ี 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Hyatt 
Regency Osaka เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 

พัฒนาด้านการนิเทศ
การสอน 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ วันท่ี 9 กันยายน 2559 

ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 

โครงการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  กิจกรรม   สัมมนาผู้บ ริหาร
สถานศึกษา ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์วิชาเฉพาะ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

ดร.งามจิต  ไพรงาม 
 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 

รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา 
ดร.งามจิต  ไพรงาม 
ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 

พัฒนาวิจัย การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สภาวิชาชีพและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 

ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 

ประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017 วันท่ี 7 
มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จ.นครปฐม 

ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 

โครงการการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. คร้ังท่ี 15 11–
13 มกราคม  2560 

ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 

พัฒนาวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารเพื่อวิชาชีพวันท่ี 10 เมษายน 2560 ภาควิชาเคมีมศว 

ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 
ดร.งามจิต  ไพรงาม 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์: 
กิจกรรมท่ี 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คําปรึกษาทาง
โทรศัพท์” วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560  

ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 

 
 และจากการประเมินระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่าในปี
การศึกษา 2559 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองตามความสนใจ ตัวอย่างเช่น ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนผุดซา และดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2017 (PACCON 2017) ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2559 รศ.ดร.รัชนก ทองนํา ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ดร.งามจิต ไพรงาม และดร.ศุภกาญจน์ รัตนกรได้
พัฒนาและตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางเคมีศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2559 
ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
Development of STEM activities in Chemistry on "Protein" to enhance the 21st centuy learning skills 
for high school students. ในวารสาร Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities and 
Arts ฉบับที่ 15(3): หน้า 217-234.    
 ดังน้ันในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจึงสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและสนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และหลักสูตรมุ่งเน้น
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบ active learning โดยสนับสนุนให้มีการเข้าอบรมทางด้าน
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การศึกษาเก่ียวกับเร่ือง STEM Education หรือ STEAM Education หรือ active learning อย่างน้อย 1 ครั้งและได้
เสนอภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่อไป (B.Ed.Chem_59_4.1_6) 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดย
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนสนับสนุนในการทําวิจัยต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มีแหล่งทุนงานวิจัย ดังน้ี 

อาจารย์ประจําหลักสูตร ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
รศ.ดร.รัชนก ทองนํา - การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ 

naphthoquinone-sulfonamide 
- การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของโมเลกุล

ลูกผสมคูมาริน 
- การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์บิส-ไท

โอยูเรีย 
- การสังเคราะห์ ฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ยับย้ัง

เอนไซม์อะโรมาเตสของอนุพันธ์บิสอินโดล 

ทุนภายใน มศว (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา - ระบบการวิเคราะห์กึ่งอัตโนมัติสําหรับวิเคราะห์
ปริมาณฟีนิลอะลานินในอาหารเสริม 

- การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสของตัวยับย้ังซีรีน
โปรทีเนสแบบคาซาลชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาดํา 
Penaeus monodon 

- ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับแนวทางในการควบคุมโรค 

- ทุนภายใน มศว (ผู้ร่วม
โครงการวิจัย) 

- ทุนภายนอก มศว (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

- ทุนภายนอก มศว (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร การศึกษาการแสดงออกของยีน OsMYB121 ในรากของ
ข้าวต่อสภาวะแห้งแล้ง 

ทุนภายใน มศว (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

การปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ จํานวน …1….. คน 

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี   

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_4.1_1 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาเคม ี
B.Ed.Chem_59_4.1_2 ระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

B.Ed.Chem_59_4.1_3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_4.1_4 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_4.1_5 ประกาศรับสมคัรอาจารย์ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_4.1_6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80ขึ้นไป 5คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60ขึ้นไป 5คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 2.40 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ48 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 
 
 
 
 
 

ลําดับ 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ดร.งามจิต  ไพรงามและ 
ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 

งามจิต ไพรงาม และ ศุภกาญจน์ รัตนกร. การตรวจวัดปรอท (II) ด้วย
เอโซเมทีนเอชโดยอาศัยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี .  วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 32 (ฉบับท่ี1) พ.ศ. 2559 หน้า 57-69. 

0.80 

 

2 รศ.ดร.รัชนก ทองนํา 
(ป่ินแก้ว) 

ขวัญหทัย อ้นฟัก, นิตยา ฆนาเกียรต์ิ, พรวิมล อุตรัตน์,รัชนก ปิ่นแก้ว
,ศิรินันท์ แก่นทอง. การย้อมผ้าพอลิเอสเตอร์ด้วยขม้ินชันโดยใช้เคร่ือง
ย้อมอินฟราเรด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 21 (ฉบับท่ี3) กันยายน 
– ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 23-37. 

0.80 

3 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา Tunkham P, Donpudsa S, and Dornbundit P. Development 0.80 
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ลําดับ 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

of STEM activities in Chemistry on "Protein" to enhance the 
21st centuy learning skills for high school students. Silpakorn 
University Journal of Social Science, Humanities and Arts 
2016; 15(3): 217-234.    

 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 2.40 
คิดเป็นร้อยละ 48 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_4.2_1 Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities and Arts 2016; 

15(3): 217-234. 
B.Ed.Chem_59_4.2_2 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที ่32 (ฉบับที่1) พ.ศ. 2559 หน้า 57-69. 
B.Ed.Chem_59_4.2_3 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที ่21 (ฉบับที่3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 

23-37. 
 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - 4.58 4.59 4.61 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมีการเปลี่ยนแปลงและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สกอ. กําหนด 

ในปีการศึกษา  2559  จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 4.61อยู่ใน
ระดับดีมาก (B.Ed.Chem_59_4.3_1)  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_4.3_1 สรุปความพึงพอใจในการบรหิารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

1. แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
มาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศของคุรุสภาเพ่ือกําหนดปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของ
หลักสูตร  

2. ภาควิชาเคมีมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
อินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีศึกษา) เพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย
และครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและ
การสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา learning outcome กําหนดรายวิชา สาระรายวิชาใน
หลักสูตรและแผนการเรียน 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน
ร่วมกันโดยจัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการเรียนเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ซ้ําซ้อนและเป็นลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและ
การสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานตามประกาศคุรุสภา มาประกอบการพิจารณา
กําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
มีความเช่ียวชาญในสาขาเคมีศึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

7.  เสนอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สกอ.รับทราบหลักสูตรและส่งให้คุรุสภา
รับรองหลักสูตร 

8.  นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) 
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9.  สรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7)  
10. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
11.ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ค มี  ( 5 ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2556 ) 
(B.Ed.Chem_59_5.1_1) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยเริ่มใช้หลักสูตรน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้มีการออกแบบ
หลักสูตรภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังน้ี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี 
และมีการออกแบบสาระรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 

หมวด รายวิชา 
วิชาศึกษาท่ัวไป(30 หน่วยกิต) เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวในสังคม  
วิชาชีพครู (51 หน่วยกิต) เพ่ือให้มีสาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา 
วิชาเอกเด่ียว (65 หน่วยกิต) แบ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพื่อเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเรียนวิชาข้ันสูง  

วิชาเอกบังคับมีการกําหนดสาระวิชาทางบรรยายและการปฏิบัติการท่ีครอบคลุมเนื้อหาเคมี
ครบทุก 5 สาขาวิชา (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์และชีวเคมี) 
รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ สัมมนา และโครงงาน 

วิชาการสอนวิชาเอก(6 หน่วยกิต) เพ่ือเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะทางวิชาชีพ  
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพ่ิมเติม(7 หน่วยกิต) 

รายวิชาเลือก เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ  
 

วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความสนใจ 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีการออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนให้นิสิตได้
เรียนควบคู่กันทั้งรายวิชาชีพครู และรายวิชาวิชาเอก 
 ในส่วนของรายวิชาชีพครูกําหนดให้เรียนรายวิชาที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และรายวิชาชีพครู
ต่างๆ ทั้งการออกแบบและพัฒนาสื่อ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีสาระความรู้ และสมรรถนะครบ
ตามมาตรฐานของคุรุสภา รวมถึงกําหนดให้เรียนรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติการสอนที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทักษะซึ่งเป็นพัฒนาการเช่ือมโยงต่อยอดต่อเน่ืองกันใน 5 ช้ันปี และมีลําดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมเช่น 

- ในช้ันปีที่1ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- ในช้ันปีที่ 2 ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาศษ 321 ธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร และ ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
- ในช้ันปีที่ 3 ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ณ โรงเรียน สาธิต มศว 
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- ในช้ันปีที่ 4 ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2ณ โรงเรียน สาธิต มศวและโรงเรียน
เครือข่าย 

- ในช้ันปีที่ 5 ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ศษ 592 การปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ณ โรงเรียนฝึกสอน 2 แห่ง 

 ในส่วนของรายวิชาวิชาเอกมีการกําหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการท่ีเรียนควบคู่กับวิชาบรรยายเพ่ือช่วย
สร้างทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพไม่ซ้ําซ้อนและเป็นลําดับต่อเน่ือง โดยในช้ันปีที่ 1 เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานทาง เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ จากน้ันมีการเช่ือมโยงต่อยอดและมีการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีและ
การบูรณาการทั้ง 4 สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน เช่นเคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี ในช้ันปีที่ 2 
นอกจากน้ียังมีการศึกษาในเชิงลึกในสาระวิชาเคมีอินทรีย์เคมีอนินทรีย์และรายวิชาในขั้นสูงในช้ันปีที่สูงขึ้น และมี
การบูรณาการความรู้ทางเคมีและวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคศ 480 การสอนเคมีคม 466 สัมมนาทาง
เคมีศึกษา คม 467 และ 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ในช้ันปีที่ 4รวมถึงส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ได้มีการปรับกลุ่มรายวิชา ศษ 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จากวิชาชีพครูเลือกเป็นวิชาชีพครูบังคับ 
ปรับปรุงรายวิชา วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา เป็น คม 370 
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษาโดยมีการเพ่ิมช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ  
 นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ดังน้ีคือ วิชาชีพครูเลือกได้แก่ศษ 339 หลักการ
อาชีวศึกษา ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา และศษ 472 การวิจัยเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม วิชาเอกบังคับได้แก่ คม 251 สถิติสําหรับเคมี และคม 297 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ วิชาเอกเลือกเช่น คม 314 เคมีชีวอนินทรีย์ คม 341 ชีวเคมี 2 คม 413 เคมีอนินทรีย์ 3 คม 423 เคมี
อินทรีย์ขั้นสูง คม 451 นิติเคมี คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ คม 455 และการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปรับปรุงรายวิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ และ คศ 480 การสอนเคมี เพ่ือเน้นทักษะการ
จัดการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น สําหรับวิชาเลือกหลักการอาชีวศึกษา
น้ันหลักสูตรเล่งเห็นว่ามีประโยชน์เน่ืองจากมีนิสิตในหลักสูตรที่จบการศึกษาและได้รับการบรรจุในสถาบันอาชีวศึกษา
และสถาบันการอาชีพ  
 จากการจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาที่ระบุไว้ ในมคอ. 2 ของหลักสูตรฯน้ันได้มีการกํากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) การประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา เช่น 
การจัดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาคทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากน้ันฝ่ายวิชาการ ภาควิชาทําการรวบรวม
ผลการเรียนเพ่ือทําการสรุปผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษานําเสนอในการประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน ปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น และนําผลการประชุมไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป มี
การสรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7) และวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร มีการประเมินปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) พบว่า หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2558และมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ซึ่งปรับใหม่จากเดิม 9 มาตรฐานและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และการพัฒนาประเทศไทย 4.0 หลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(B.Ed.Chem_59_5.1_2)มีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และความคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(B.Ed.Chem_59_5.1_3)แล้วนําผลการวิเคราะห์ประเมินมาจัดทําหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกําหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของหลักสูตร 
และมาตรฐานการเรียนรู้ (curriculum mapping)ใหม่ จากน้ันมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเพ่ือ
กําหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียนให้ครอบคลุมเน้ือหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัยและมีความชัดเจนของการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง active learningมีการปรับรายวิชาที่เก่ียวกับเคมีศึกษาเพ่ือเน้นเร่ืองการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นสมรรถนะพิเศษของหลักสูตร คือ รายวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์และรายวิชาการ
จัดการเรียนรู้เคมี และหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 
(B.Ed.Chem_59_5.1_2) 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง 
1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร และจํานวนหน่วยกิตของในแต่
หมวดวิชามีความเหมาะสม 

- 

2.  แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษามีความเหมาะสม  

- 

3.   หลักสูตรนี้ มีจุดเด่นคือ 
-  การศึกษา และวิทยาศาสตร์ท่ีครอบคลุมและทันสมัย 
- เน้นฝึกประสบการณ์การสอนต้ังแต่ชั้นปีท่ี 3 
- มีการเตรียมพร้อมด้านการอุดมศึกษา 
- มีการเตรียมความพร้อมนิสิตด้านการออกแบบสื่อการสอน 

- 

4.  ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน สะท้อนจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียน 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา ให้ชัดเจน สะท้อนจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียน เช่น  
คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์คม 471 นาโนเคมี 
คม 235  เคมีเชิงฟิสิกส์  1คม 254  เคมีวิเคราะห์ 
วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

5.  ควรเปลี่ยนชื่อวิชา คศ 481เป็น หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิชา คศ 482เป็น การจัดการเรียนรู้เคมี 

เปลี่ยนชื่อวิชา คศ 481  เป็น หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และวิชา คศ 482เป็น การจัดการเรียนรู้เคมี 

6.   หลักสูตรนี้ มีจุดด้อยคือ 
- ขาดการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การสอนเคมี 
(PCK) 
- ขาดการเชื่อมโยงสู่อาชีพ หรือบูรณาการข้ามสาระวิชา  

- มีการจัดการเรียนการสอนให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนข้ึน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
ในการฝึกสอนในปีท่ี 5 ในรายวิชา คศ 481  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คศ 482การจัดการเรียนรู้เคมี 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง 
- มีรายวิชาเปิดใหม่ เช่น 
คม 107  เคมีพ้ืนฐาน 1คม 197  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 
คม 443  ชีวเคมีประยุกต์คม 458  เคมีเคร่ืองสําอาง 
คม 457เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ 
เพ่ือปรับพ้ืนฐานเคมีให้นิสิตไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย 

7.   นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม
จากด้านวิชาการ ได้แก่ 
- พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
- การทําสื่อประกอบการสอน การคัดเลือกสื่อประกอบการสอน
ท่ีมีคุณภาพ 

- มีการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
ในรายวิชาคศ 481  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และ คศ 482การจัดการเรียนรู้เคมี 
- มีการจัดการเรียนการสอนให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในทุกรายวิชา ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี 1 
- มีการจัดการเรียนการสอนให้มีการทําสื่อประกอบการสอน ใน
รายวิชา คศ 481  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และ คศ 482การจัดการเรียนรู้เคมี 

8.  เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) การเลื่อนไหลตลาดแรงงานเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้น
การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าหากครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารท่ีดี 
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ท่ีดี ผู้เรียนจะเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานและมีข้อเสนอแนะประเด็น
ต่างๆเพ่ิมเติมดังนี้ 
- ควรเพ่ิมการพัฒนา nature of science และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ชัดเจนมากข้ึน 
- นิสิตในชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปควรได้รับการฝึกประสบการณ์ในด้าน
การบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การสอนเคมี 

- มีการปรับคําอธิบายรายวิชา 
วทศ 303 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และจะมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และ ICT ให้มากข้ึน 
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาและรายงานหน้าชั้น
ด้วยสื่อ ICT ในรายวิชาคม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบให้เตรียมการสอนปฏิบัติการหน้า
ชั้นในรายวิชา CH 395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์สําหรับครู  
- ฝึกการแตรียมการสอนในรายวิชา คศ 481  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คศ 482การจดัการเรียนรู้เคมี 
- จัดให้นิสิตทําโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นปีกท่ี 3 
- ในหลักสุตรมีการรายวิชา ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน 1 ในชั้นปีท่ี 3 และ รายวิชา ศษ 391 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ในชั้นปีท่ี 4 

9.ควรมีวิชาท่ีเป็นบูรณาการ โดยอาจจะปรับรายวิชาเอกเคมีให้
เป็นลักษณะบูรณาการกับ pedagogy มากข้ึน 

- มีการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาและรายงานหน้าชั้น
ด้วยสื่อ ICT ท่ีนิสิตกําหนดรูปแบบการนําเสนอเอง เช่น ข่าวและ 
เสวนา ในรายวิชาคม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 
- มีการจัดกาเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชา CH466 สัมมนาทางเคมีศึกษา คม 467โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 1 และ คม 467โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

10.  ควรเน้นให้ผู้เรียนสร้างแบบวัด เคร่ืองมือต่างๆ ท้ัง
ประเมินผลตามสภาพจริง แบบวัดเจตคติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ให้
เป็นคนเชี่ยวชาญ เพ่ือนําไปใช้จริงในอนาคต 

- มีการฝึกนิสิตให้สร้างแบบประเมินเพ่ือนและใช้จริงในรายวิชา 
CH466 สัมมนาทางเคมีศึกษา และคม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 
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- มีการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับ learning outcome 
- มีการปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์และเตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต  

โดยปรับเป็นรายวิชาบังคับ 20  หน่วยกิตและรายวิชาเลือก 10 หน่วย ตามความต้องการของนิสิตที่ต้องการเลือกตาม
ความสนใจ และจัดเป็นกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพ่ิมกลุ่มวิชาพลานามัย รายวิชาที่เปิดใหม่มี
การปรับให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมมศว 245 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล  มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอมศว 
266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 

- มีการแยกรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน สําหรับนิสิตเคมี ได้แก่ คม 107 เคมีพ้ืนฐาน 1คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2คม 197 
ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 ซึ่งเดิมได้สอนรวมกับนิสิตสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการเรียนเคมีสาขาต่างๆในช้ันปีที่สูงขึ้น 

- ปรับแผนการเรียนให้เรียนรายวิชาทฤษฎีควบคู่กับรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะผ่าน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

- จัดให้นิสิตทําเรียนรายวิชาคม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จากเดิมเริ่มในช้ันปีที่ 4 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการบูรณาการทางเคมีที่ได้เรียนรู้ ค้นคว้ามา สังเคราะห์ 
คิดวิเคราะห์เพ่ือการเขียนโครงร่างและศึกษางานวิจัยเบ้ืองต้น แล้วนํามาต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมในช้ันปีที่ 4 ต่อเน่ือง 

- ปรับรายวิชาให้มีการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การสอนเคมี (PCK)เช่น คศ 481  หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คศ 482การจัดการเรียนรู้เคมี 

- มีการเปิดรายวิชาเลือกใหม่ๆให้มีความทันสมัย หลากหลายและมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาได้แก่ คม 443 
ชีวเคมีประยุกต์คม 457 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพคม 458 เคมีเครื่องสําอางคม 477 เคมีคอมพิวเตอร์สําหรับ
การสอนเคมี และคม 481การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

- ปรับให้มีช่ัวโมงปฏิบัติเพ่ิมในรายวิชาเอกเลือก เพ่ือเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning  

- มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหาและจํานวนหน่วยกิตที่เหมาะสมกับช่ือวิชา มีการปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องและเป็นลําดับก่อนหลังที่เหมาะสม มีเปิดรายวิชาชีพครูใหม่ เช่นศษ 461 การประกันคุณภาพและ
การจัดการการศึกษาศษ482การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ศษ 202  ภาษาและวัฒนธรรมไทย
สําหรับครูและศษ 231 หลักการอุดมศึกษา  
 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตดังน้ี 
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1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาแผนการ
ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) และหลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆผ่านระบบ 
supreme เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป  

2. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมีร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอ
นินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีศึกษา) เพื่อพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอนวิชาเลือกในหัวข้อที่
ทันสมัย  

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-
ลดเน้ือหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ 

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทํา มคอ. 3 ให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

7. อาจารย์ประจําหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อรายวิชาและจัดทํา
มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการประเมินผลการติดตามการทํา มคอ. 3-6 ของแต่ละรายวิชา พบว่า 
การตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และประสิทธิผลของวิธีสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ. 2 โดยระบุให้ผู้รับผิดชอบรายวิชานํา curriculum mapping มาระบุให้
สอดคล้องใน มคอ. 3และการตรวจสอบประสิทธิผลของการเรียนรูในมคอ. 5 มีความไม่สะดวก ในปีการศึกษา 2559
หลักสุตรได้นําผลการวิเคราะห์น้ีมาปรับกระบวนการให้จัดทํามคอ. 3-6 ผ่านระบบ TQF online ซึ่งระบบจะดึงข้อมูล
จากมคอ. 2 และปรากฏ curriculum mapping ของหลักสูตรให้อัตโนมัติ ซึ่งสะดวกต่อการกรอกวิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมของผู้รับผิดชอบรายวิชาและหลักสูตรได้เป็นอย่างดี และจะใช้ระบบ
TQF online น้ีอย่างเต็มรูปแบบในการรายงาน มคอ. 1-7 ในปีการศึกษา 2560(B.Ed.Chem_59_5.1_4)  
 หลักสูตรรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน และรวบรวมรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ.5-6) ปีการศึกษา 2559(B.Ed.Chem_59_5.1_5) 
แล้วนําข้อมูลมาร่วมประชุมวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 พบว่าในปีการศึกษา 2559 น้ี จากการท่ี
หลักสูตรมีปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีรายวิชาที่ปรับปรุงการสอนเน้น active learning มากขึ้น
มีการจัดให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรมีการเรียนรู้เก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม พบว่านิสิตมีความต้ังใจ สนใจ
เรียน และมีส่วนร่วมในช้ันเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

วิชา คม 315 เพ่ิมการเรียนการสอนแบบ active learning มีการใช้ application E4D บนโทรศัพท์มือถือ
ในรูปแบบ 4 มิติ ในหัวข้อตารางธาตุและสารประกอบ มีการใช้เกม crossword การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
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และให้นิสิตนําเสนอหน้าช้ันในรูป infographic และการนําเสนอหน้าช้ันเรียนในรูปแบบการเล่าเรื่องและ role-
playing ในหัวข้อโครงสร้างอะตอม  

วิชา คศ 480 การสอนเคมี นิสิตสามารถจัดการเรียนรู้เคมีได้อย่างเหมาะสม ฝึกทักษะการสอนเขียน 
แผนการสอน สร้างสื่อการสอนและสาธิตการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติจริง (learing by doing) กลุ่มนิสิตและอาจารย์
ผู้สอนร่วมวิพากษ์และเสนอแนวทางการปรับใช้แผนการสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีที่ 5 
 วิชา วทศ 431 บูรณาการวิธีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ นิสิตได้เข้าฟังการอบรมจากวิทยากรพิเศษ และได้เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงนโยบายการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
สะเต็มศึกษา การเรียนแบบสืบเสาะ 
 วิชา คศ 481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา นิสิตได้ฝึกออกแบบกิจกรรมและสร้างสื่อสะเต็มศึกษา 

วิชา คม 281 ได้เพ่ิมเติมเน้ือหาเพ่ือเสริมความรู้ให้แก่นิสิต ทางด้านที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม  

วิชา ศษ 592 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มีการกําหนดให้นิสิตสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และนําไปใช้
จริงในโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์ 

หลักสูตรจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานโครงการสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ พสวท. และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”ณ โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย  
 ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตดังน้ีในปี
การศึกษา 2558 จากการประชุมหลักสูตรได้พิจารณาแล้วพบว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ได้มีการเปิดสอนห้องเรียน
พิเศษทางวิทยาศาสตร์จํานวนมาก สําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทําให้จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆ 
ด้วยเช่นโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากน้ัน สพฐ. ยังได้จัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
กลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP) เพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
มีการปรับปรุงเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมด้านพ้ืนฐานทางวิชาการ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และมีความเป็นครูที่ดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 
 วิชา คม 370 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา นิสิตได้จําลองสถานการณ์ห้องเรียนเคมีที่
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เขียนรายงานการทดลองภาษาอังกฤษ และการ
อ่านบทความภาษาอังกฤษ 

วิชา คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นิสิตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที่
1 เรื่องการพัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือวิชาชีพ โดยนิสิตได้ฝึกการนําเสนอผลงานวิจัยจากการทําโครงงานทั้งในรูปแบบ
โปสเตอร์และแบบปากเปล่า และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 

     หลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ในหัวข้อ Active 
learning สําหรับการสอนวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคําตา เพ่ือให้
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อาจารย์ผู้สอนได้นําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและกิจกรรม
สะเต็มศึกษาให้มากขึ้น โดยรายวิชาเลือกที่เปิดตามความต้องการของนิสิต คือ รายวิชา คศ 481 โดยให้นิสิตได้
ออกแบบแผนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยเฉพาะและสามารถเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตประจําวันได้
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา นอกจากน้ี คม 341 ชีวเคมี 2 ซึ่งเรียนเก่ียวกับสารพันธุกรรม ชีวเคมีของมะเร็งและ
ไบโอเซนเซอร์และคม 475 เคมีเภสัช การออกฤทธ์ิของยา การออกแบบยาโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ ระบบการนําส่งยา 
และยาต้านแบคทีเรียดังน้ันในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจะส่งเสริมให้แต่ละรายวิชาเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ active learning กิจกรรมสะเต็มให้มากขึ้นอีก และส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ SWU-SET สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1,2 และ 4 เพ่ือติดตาม
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น(B.Ed.Chem_59_5.1_4) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_5.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_5.1_2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรายงานการประชุมอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 2/2559 
B.Ed.Chem_59_5.1_3 การวิพากษ์ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง 2560 
B.Ed.Chem_59_5.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.1_5 แผนการปรับปรุงรายวิชา  (มคอ. 5) ปีการศึกษา 2559 
 

การบริหารหลกัสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

- การเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตาม AEC ทําให้ต้องมีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกันโดยเฉพาะช่วงเวลาการเช่ือมต่อระหว่างภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 4 และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีที่ 5  

- การขาดแคลนอัตรากําลังอาจารย์ด้านเคมีศึกษา ส่งผลต่อจํานวนอาจารย์ที่สอนวิชาการสอน 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

- นิสิตมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
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- มีประกาศมหาวิทยาลัยให้มีการสอนเสริมและสอบปลายภาคของนิสิต กศ.บ. ให้เรียบร้อยก่อนการ
เปิดภาคเรียนของโรงเรียน 

- รับอาจารย์สาขาเคมีศึกษาเพ่ิม และส่งเสริมอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้าน
การศึกษาเพ่ือเป็นผู้สอนร่วม 

 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 

- การกําหนดผู้สอน 
1. หลักสูตรร่วมกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย แต่งต้ัง

คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
1.1  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน และกรรมการวิชาการของภาควิชา 
1.2  คณะกรรมการบริหารและดําเนินการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือทํา

หน้าที่ออกแบบระบบและกระบวนการ ประสานงาน ประเมินและสรุปรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา ศษ 591 
และ ศษ 592การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2  

2. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทําร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย(เคมี
พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีศึกษา)   

3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณากําหนดผู้สอนตามคุณวุฒิความรู้ ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  

4.  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์
ทางการศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษา 
เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติการสอนรายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2   

5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือนําเข้าประชุมภาควิชาโดยมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

6. ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ
สอนและมีการจัดทําคู่มือรายวิชา ศษ 591 และ ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 
สําหรับอาจารย์และนิสิต 

7. หลังปิดภาคการศึกษา 2558 ภาควิชารวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค.003/
ปค.004) ในระบบ supreme ของมหาวิทยาลัย  

8. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันกําหนดแนวทาง
ในการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  
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 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนเป็นไปตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตร มีการกําหนด
ผู้สอนโดยมีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อยเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาโดยมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม (B.Ed.Chem_59_5.2_1)หลังปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการสอน
ของตนเอง นอกจากน้ียังมีการเชิญวิทยากรมาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาสัมมนาเพ่ือเป็นแบบอย่างในการนําเสนอ
และเพ่ิมเติมความรู้ที่ทันสมัย และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมให้แก่นิสิต จากการ
ประเมินระบบและกลไกในปีการศึกษา 2558 เสนอให้อาจารย์ผู้สอนระบุแนวทางการปรับปรุงรายวิชาให้ชัดเจนใน 
มคอ. 3-6 ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้มีการระบุรายละเอียดการปรับปรุง/พัฒนาไว้ใน มคอ. 3-6 ให้
สอดคล้องกันในระบบ TQF online 
 ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ คือ ดร.ศุภกาญจน์ ที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านเคมีศึกษาและชีวเคมหีลักสูตรจึงได้มีการประชุมปรับกระบวนการกําหนดผู้สอนโดยหลักสูตรระบุให้ 
ดร.ศุภกาญจน์ร่วมสอนในวิชาการสอนเคมีและเป็นผู้ประสานงานรายวิชาสัมมนาทางเคมีศึกษาซึ่งมีช่ัวโมงปฏิบัติใน
รายวิชาด้วยเป็นคร้ังแรกโดยมีอาจารย์ที่เช่ียวชาญทางเคมีศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา และในปีการศึกษา 2559 น้ีมี
อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์เกษียณอายุและลาออกหลักสูตรจึงได้ประชุมและกําหนดให้ผู้ประสานงานสาขากลุ่ม
สาขาวิชาย่อยเพ่ือกําหนดผู้สอนทดแทนให้เหมาะสม ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะลาออก 
คณะกรรมการดําเนินการฝึกสอนมีการประชุมหาอาจารย์นิเทศก์ทดแทนและหลักสูตรได้ทําปรับกระบวนการในการ
กําหนดอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโดยทําการสํารวจจํานวนอาจารย์ในภาควิชาที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะท้ังหมดเพ่ือให้มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภาและถามความสมัครใจในการเลือกโรงเรียนนิเทศก์ใน
เครือข่ายที่ได้ทําการสํารวจไว้ก่อนประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตร นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในการทํา
การกําหนดโรงเรียนและนิสิตฝึกสอนให้มีความเหมาะสมและมีอาจารย์นิเทศก์สํารอง(B.Ed.Chem_59_5.2_2)ซึ่งผล
จากการปรับปรุงทําให้ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์นิเทศก์ใหม่ที่ทดแทนอาจารย์นิเทศก์ที่เกษียณอายุ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการกําหนดผู้สอนพบว่ามีการดําเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน
และมีประสิทธิภาพและจากการรับฟังความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรได้นํามาวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ได้
มีการกําหนดผู้สอนในการเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมคม 451 นิติเคมี และ คม 474 เคมีพอลิเมอร์ตามความต้องการ
ของนิสิต นอกจากน้ีหลักสูตรได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตพบว่าอยากให้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการ
เลือกหัวข้อและการให้คําปรึกษาในรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรจะนํามาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนปรับปรุงต่อไป ในการปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์สาขาเคมีวิเคราะห์เกษียณอายุราชการ หลักสูตรได้
กําหนดให้ผู้ประสานงานสาขามีการประชุมกลุ่มสาขาวิชาย่อยเพ่ือกําหนดผู้สอนทดแทนให้เหมาะสม 
  
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
นําไปเป็นข้อมูลสําหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน  
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3.  หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการภาควิชาเคมี 
กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 

4.  อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 

5.  หลังจากหมดกําหนดเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือดําเนินการปิด
รายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาน้ันเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6 

6.  กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) อาจารย์ประจําหลักสูตรรวบรวมผลการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ติดตามตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยการรวบรวมจาก
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งจากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรพบว่า มีความไม่สะดวก ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรับกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ. 
4โดยกําหนดให้ใช้ระบบ มคอ. ออนไลน์ที่มศวได้พัฒนาขึ้น มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาที่จะนํามคอ. 3 
และ มคอ. 4 ขึ้นแสดงในระบบ และมีการกํากับโดยกําหนดวันปิดระบบการนําข้อมูลขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาปฏิบัติให้ทันตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี (KPI) ข้อ 3 ของ มคอ.2  และประธานหลักสูตรสามารถติดตามและตรวจสอบ
การจัดทํา 3 และ มคอ. 4 ได้สะดวกและมีประสิทฑิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีระบบมคอ.ออนไลน์น้ียังมีการจัดระบบให้
นิสิตสามารถดู มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาได้ในระบบ supreme โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากเป้นระบบใหม่ที่ประชุม
หลักสูตรได้กําหนดให้ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอนทุกรายวิชาและระบุให้นิสิตดูรายละเอียดในระบบ supreme และจากการตรวจสอบด้วยระบบมคอ.ออนไลน์ 
ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรพบว่าทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการจัดทําและส่ง มคอ.3/มคอ.4 ตามระบบ
และขั้นตอน โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่มี มคอ.3/มคอ.4 จํานวน 38 รายวิชาและภาคเรียนที่ 
2/2559 จํานวน 32รายวิชา ครบถ้วนและมีการจัดทําทันตามกําหนดทุกรายวิชา และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
จะกํากับติดตาม มคอ.3-7 บนระบบ TQF ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบต่อเน่ืองซึ่งจะทําให้รวดเร็วต่อการติดตามให้ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรยังสนอให้มีการปรับ
ระบบให้เพ่ิมสิทธ์ิอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนสามารถร่วมกันติดตามการจัดทํา มคอ.ได้ด้วย ในปีการศึกษา 2560ซึ่ง
จากเดิมมี เ พียงผู้สอน  นิสิตที่ ลงทะเบียนในรายวิชาน้ันๆ  และประธานหลักสูตรสามารถเข้าตรวจดูไ ด้
(B.Ed.Chem_59_5.2_3) 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.  นําเสนอผลการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ในการประชุมภาควิชาเพ่ือคัดเลือกรายวิชา โดย
พิจารณาจากสาระรายวิชา งานวิจัย และความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์ผู้สอน  
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3.  มอบหมายอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบดําเนินการ ประเมินผลการบูรณาการและการนําไปใช้ประโยชน์ 
4.  อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตามสรุปผลการบูรณาการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา

ต่อไป  
 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมครบทุกด้านซึ่งจากนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ พบว่า นิสิตมี
ความสนใจและต้ังใจเรียนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเป็นการนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
โครงการ SCI Fair และโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีเหมาะสมในการ
ดําเนินการต่อเน่ือง ดังน้ันในปีการศึกษา 2559ที่ประขุมอาจารย์ประจําหลักสูตรตระหนักถึงนโยบายการพัฒนาครูที่มี
สมรรถนะการสอนสะเต็มศึกษา รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงได้ทําการปรับกระบวนการให้มี
รูปแบบที่ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเน้นที่ทั้งสองโครงการและพิจารณาเพ่ิมโครงการ Open house ในการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการกับการวิจัยโดยอาศัยผลสัมฤทธ์ิและองค์ความรู้เป็นหลักมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคมโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นหลักมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการใช้กิจกรรมและ
กรณีศึกษาเป็นฐาน ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยโดยอาศัยผลสัมฤทธ์ิและองค์ความรู้เป็นหลัก ซึ่ง
เป็นการมุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธ์ิจากงานวิจัย และการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการในช้ันเรียน 

1.1 รายวิชา คม 466 สัมมนาทางเคมีศึกษา จะมีการนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยจาก
งานวิจัยต่างๆ ในเรื่องที่นิสิตสนใจจากการสืบค้นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากฐานข้อมูลงานวิจัยมานําเสนอแบบบรรยาย  
ซึ่งนิสิตได้นํากระบวนการวิจัยที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยในรายวิชา คม 467 และ คม 468 โครง
วิทยาศาสตร์ 1 และ 2 อย่างมีระบบและข้ันตอนที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากศึกษาปัญหา การสืบค้นวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัยที่นิสิตสนใจ นําเสนอโครงร่างงานวิจัย ทําการทดลองเบ้ืองต้นเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบ ทําการทดลอง แก้ปัญหา วิเคราะห์และประมวลผล อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย แล้วมีการนําเสนอแบบ
บรรยายและโปสเตอร์ในโครงการนําเสนอผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI Fair)  

1.2 รายวิชา คม 324 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 2  มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่อง Synthesis and 
molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors ของ รศ.ดร.รัชนก ทอง
นํา มาสอนในหัวข้อสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกทําให้นิสิตเห็นผลงานวิจัยที่เป็นนามธรรม(B.Ed.Chem_59_5.2_4) 

1.3 รายวิชา วทศ 431 ในหัวข้อสื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี ได้นํางานวิจัยของ ผศ.ดร. ปิยรัตน์ 
ดรบัณฑิต และคณะ เรื่องผลของการใช้บทเรียนแนะนําการเข้าห้องปฏิบัติการออนไลน์ สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นตัวอย่างในการผลิตสื่อการสอนเคมีที่ใช้มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อและนวัตกรรมที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (B.Ed.Chem_59_5.2_5) 

2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้เป็นหลัก ซึ่งเน้น
การนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 

2.1 นิสิตได้บูรณาเทคนิคการสอนในรายวิชา คศ 480 และ คศ 481 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการ โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
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สระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดสระแก้ว ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 4.68 จาก
คะแนนเต็ม 5 และเสนอให้มีการจัดต่อเน่ืองนักเรียนสนุกอยากให้มีเวลานานขึ้นและนิสิตอธิบายเน้ือหาเข้าใจดี
(B.Ed.Chem_59_5.2_6) 

2.2 ภาควิชาได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากรายวิชา คม 341 ชีวเคมี 2,คม 467 และ คม 468 โครง
วิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนร่วมกับโครงการบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดฐาน
กิจกรรม “การเพาะเห็ดถ่ังเช่าสมุนไพรมหัศจรรย์จากยอดเขาธิเบตสู่ประเทศไทย” ในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืนครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนักเรียนและครูให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่า การกระตุ้นดอกเห็ด สารออกฤทธ์ิในเห็ดที่มี
สรรพคุณทางเภสัชวิทยา และการสกัดสารออกฤทธ์ิในเห็ด(B.Sc.Chem_59_5.2_6) 

 

 
 

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเน้นกิจกรรมและ
กรณีศึกษาเป็นฐาน 

ในปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE คณะ
วิทยาศาสตร์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 (B.Ed.Chem_59_5.2_7)นิสิตในหลักสูตร ช้ันปีที่ 2 และ 3 ได้ร่วมกัน
ต้ังบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเคมี โดยในงานได้มีการจัดฐานแสดงปฏิบัติการเคมี ให้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมต้นและมัธยมปลายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มีฐานกิจกรรมการย้อมสีจากธรรมชาติ มี
การอธิบายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ (คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพ้ืนฐาน) และมีฐานสาธิตหลักการกลั่น (คม 
295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์)ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
กล้าคิด กล้าทําและกล้าแสดงออก เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  

นอกจากน้ีในรายวิชา คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประเพณีบุญบ้ังไฟ ลอยกระทง ลอยโคมย่ีเปง ซึ่งมีการทิ้งขยะ
กระทง โคม บ้ังไฟ ทําให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางเสียง นํ้าและอากาศรวมทั้งยังก่อให้เกิดเพลิงไหม้และส่งผล
กระทบต่อการเดินทางโดยเคร่ืองบินอีกด้วย นิสิตได้ศึกษาการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเป้ือนและสะท้อนถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาผ่านคลิปวิดีโอ poison fire เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาแก๊สจากแหล่ง
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ขุดเจาะนํ้ามันในประเทศไนจีเรียและเปรียบเทียบกับปัญหาห้วยคลิต้ีซึ่งปนเป้ือนตะก่ัวในน้ําและดินจากการทําเหมือง
ตะก่ัวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ีส่งผลโดยตรงกับวิถีการดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน โดยนิสิตทําการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ความเป็นมา วิเคราะห์เหตุและวิธีแก้ปัญหา
กรณีศึกษา และนําเสนอหน้าช้ันเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน รายงานข่าว รายงานสารคดี เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังและกระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ถูกวิธีและเหมาะสมไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
(B.Ed.Chem_59_5.2_8) 
 

 ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรประชุมวิเคราะห์กระบวนการและผลการดําเนินงานพบว่ามีการบูรณาการ
ครบทุกประเด็นและโครงการ SCI Fair  โครงการบริการวิชาการและโครงการ Open houseยังคงเป็นโครงการหลักที่
สามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นิสิตสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนการรู้ได้ ดังน้ันในปีการศึกษา 2560 ยังคงมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และมีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ผ่านโครงการเหล่าน้ีต่อ 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี  วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 
B.Ed.Chem_59_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
B.Ed.Chem_59_5.2_3 TQFonline มศวมศว  และรายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 

2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.2_4 มคอ.3 คม 324 
B.Ed.Chem_59_5.2_5 มคอ.3 วทศ 431 
B.Ed.Chem_59_5.2_6 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 
B.Ed.Chem_59_5.2_7 โครงการ SWU OPEN HOUSE 
B.Ed.Chem_59_5.2_8 มคอ. 5CH479 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน 

มคอ.2 
3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/

มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 
6. หลักสูตรกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
7. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามรายวิชาที่เปิด

สอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้หลักสูตร
ครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมินและผลการ
ประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ตระหนักถึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้มคอ.3 รวมท้ังพิจารณา
นํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping ที่ระบุในมคอ.2 ในทุกรายวิชา และ
วางแผนให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนโดยให้
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดการเรียนรู้ สรุปผลการทวนสอบสัมฤทธ์ิในปีการศึกษา 2559 พบว่านิสิตมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้านและแต่ละ
วิชามีมาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามที่ระบุไว้ในมคอ. 3 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยด้วย google form จากการประเมิน พบว่า
นิสิตเข้าทําการประเมินรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 น้อย เน่ืองจากเปิดระบบในภาคเรียนที่ 2ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 
ที่ประชุมหลักสูตรมีการปรับกระบวนการประเมินให้นิสิตประเมินในระบบe-survey โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้
นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการประเมินให้ทั่วถึงทั้ง 2 ภาคการเรียน และมีรายวิชา คม 100 และ คม 101ที่มีการ
พิจารณาข้อสอบร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนก่อนนําไปใช้สอบ และมีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ือตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต จํานวนทั้งสิ้น26 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ37 จากทั้งหมด 70รายวิชาที่เปิดสอนพบว่า
นิสิตมีผลการเรียนรู้หลักสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ.2ทั้ง 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก (B.Ed.Chem_59_5.3_1 และ B.Ed.Chem_59_5.3_2) และมีผลการประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยู่ในระบบดีและมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  
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รายวิชา คม 281ความปลอดภัยทางเคมีเป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และการช่วยเหลือผู้อ่ืน  

รายวิชา คม 332 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับครูเป็นวิชาที่สามารถนําความรู้ไปใช้ใการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ 

รายวิชา คม 355การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานเป็นวิชาที่พัฒนาควารู้ความสามารถในการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจําเป็นสําหรับผู้ประกอบอาชีพครูในอนาคต 

รายวิชา คม 394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐานเป็นวิชาที่ดี ทําให้นิสิตครูได้ฝึกปฏิบัติจริง 
และสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 

รายวิชา ศษ 321วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรเป็นวิชาที่ดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

รายวิชา ศษ 332การศึกษาพิเศษเป็นวิชาที่สร้างความเป็นครูได้ดีมาก สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 

ในปีการศึกษา 2560ที่ประขุมหลักสูตรเสนอปรับให้มีกระบวนการทวนสอบผลการเรียนและใช้วิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่หลากหลาย และปรับการมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ือการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของระบบ 
e-survey ของรายวิชาในช้ันปีที่ 1 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เช่นการสัมภาษณ์นิสิตและ
อาจารย์ผู้สอน เน้นการเรียนการสอนแบบ active learning เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความรู้และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Ed.Chem_59_5.3_2) 

 

ผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ภาคเรียนท่ี 1 
(13 รายวิชา, 34%) 

ภาคเรียนท่ี 2 
(13 รายวิชา, 41%) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีมาก (4.72) ระดับดีมาก (4.34) 
2. ด้านความรู้ ระดับดีมาก (4.57) ระดับดีมาก (4.11) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดีมาก (4.63) ระดับดีมาก (4.20) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับดีมาก (4.61) ระดับดีมาก (4.24) 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับดีมาก (4.57) ระดับดี (3.97) 

6. ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับดีมาก (4.53) ระดับดีมาก (4.07) 
ค่าเฉลี่ย ระดับดีมาก (4.60) ระดับดีมาก (4.17) 

รวมเฉลี่ยท้ังปีการศึกษา ระดับดีมาก (4.39) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปแบบ

ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วเสนอภาควิชา 
4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาติดตามรวบรวมผลการเรียนเพ่ือนําเสนอในการประชุมภาควิชา 
5. ประชุมภาควิชาเพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษาโดยให้ผู้สอนช้ีแจงการตัดสิน

ผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E 
6. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนําเข้าที่ประชุม

กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Supreme2004 และลงนามผู้สอน หัวหน้า
ภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป 

7. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนในมคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
8. หลักสูตรนําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ.7 
 
ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนมีการพิจารณา curriculum mapping เพ่ือกําหนดวิธีการที่ใช้ในการ

ประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาและแจ้งให้นิสิตทราบ โดยมีการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินตามนํ้าหนักขององค์ประกอบให้เป็นไปตาม curriculum mapping ที่ระบุในมคอ.2 ซึ่งมีเครื่องมือการ
ประเมินผลที่หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัยการทํารายงานการนําเสนองานหน้าช้ันเรียน มีการ
วิพากษ์ข้อสอบในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนโดยการปรับปรุงรูปแบบข้อสอบให้มีจํานวนการประเมินแบบต่างๆเช่น
ความจําความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์สังเคราะห์ในสัดส่วนที่เหมาะสมความยากง่ายของข้อสอบให้สอดคล้องกับเวลา
สอบอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยการประเมินตนเองของนิสิตในรายวิชา
ที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมกัน
พิจารณาการตัดสินผลการเรียนของนิสิตในการประชุมภาควิชาเคมี(B.Ed.Chem_59_5.3_3)แล้วนําเข้าสู่ที่ประชุม
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเห็นชอบก่อนส่งเกรดผ่านระบบ Supreme2004 ซึ่งรวดเร็วและสะดวก นิสิต
สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ทันที อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ พบว่ามีการทวนสอบทั้งหมด 26 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 37 จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษาตามAsean Economics Community (AEC) ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
ทําเดินการวางแผนและปรับการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนให้ทันกําหนด หลักสูตรร่วมกับภาควิชา
เคมีประชุมพิจารณาผลการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 4 ที่จะต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามปฏิทินการศึกษาของสพฐ. (B.Ed.Chem_59_5.3_2) 

ในปีการศึกษา 2558 มีการตรวจสอบพบว่า นิสิตช้ันปีที่ 5ที่ได้ไปปฏิบัติการฝึกสอนที่โรงเรียนแล้วเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมนิสิตของมศวใน 3 กลุ่มกิจกรรม (กิจกรรมมหาวิทยาลัย/คณะ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/
จริยธรรม กิจกรรมจัดโดยองค์กรนิสิตหรือองค์กรภายนอก) ไม่ครบ8 กิจกรรมตามกําหนดซึ่งจะทําให้นิสิตไม่สามารถ
จบการศึกษาได้ ทําให้นิสิตต้องลาโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมให้ครบ ดังน้ันในปีการศึกษา 2559ที่ประชุมหลักสูตรได้
ประเมินระบบและปรับกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตก่อนออกไปฝึกสอน โดยกําหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนิสิตให้ใช้ระบบ supreme ทําการตรวจสอบกิจกรรมว่าเป็นไปตามกําหนดของ มศว และ
ตรวจสอบการเก็บสะสมหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรในช้ันปีที่ 1-4ว่าครบถ้วนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
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มาตรฐานวิชาชีพครูที่กําหนดให้นิสิตต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ แล้วนิสิตพิมพ์เอกสารลงนามรับรอง ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองอีกครั้ง 
จากนั้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องส่งให้คณะกรรมการฝึกสอนจึงจะสามารถออกไปฝึก
ประสบการณ์สอนได้ในช้ันปีที่ 5 ได้และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ดําเนินการแล้วพบว่า นิสิตขั้นปีที่ 4 ทุกคน
สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมครบก่อนออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(B.Ed.Chem_59_5.3_2) 

เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมหลักสูตรเสนอให้ ในปีการศึกษา 2560ควรมีการปรับ
กระบวนการตรวจสอบประเมินกิจกรรมนิสิตและผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างโดยกําหนดให้นิสิตตรวจสอบเอง2 ช่วง
คือ ช่วงแรกหลังเกรดภาคเรียนที่ 1ช้ันปีที่ 4 ประกาศและช่วงที่สองหลังเกรดภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 4 ประกาศ และ
เพ่ิมเติมโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นิสิตตรวจสอบผลการเรียนของตนเองต้ังแต่ช้ันปีที่ 3 ถ้ามีผลการเรียนตกให้
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับนิสิตวางแผนการเรียนแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนถึงกําหนดตรวจสอบและแจ้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2มีการวางแผนการสอนและวิธีประเมินผลการเรียนให้
ครบถ้วนและทันกําหนดการประเมินผลนอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการเสนอให้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในรูปแบบ rubric scores ในรายวิชาศึกษาทั่วไป สัมมนาทางการศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์ และเน้นให้
ใช้การตัดเกรดแบบ T-Score (B.Ed.Chem_59_5.3_2)   

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา  
2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับให้

ผู้สอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  
4. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ 
สกอ.  

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอที่ประชุมภาควิชาเคมีพิจารณาเพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนา
ผลการดําเนินงานต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการกํากับและติดตามการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 และรวบรวมจาก
อาจารย์ผู้สอนไว้ในเวปไซด์คณะวิทยาศาตร์ซึ่งพบว่ามีความไม่สะดวก ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมหลักสูตรได้
มีการปรับกระบวนการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ.5-7 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีโดยกําหนดผู้รับผิดชอบทุก
รายวิชาที่เปิดสอนต้องจัดทําและนํา มคอ.5/มคอ.6 ขึ้นระบบ TQFonline ของ มศว และมีการกํากับโดยกําหนดวัน
ปิดระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีการกําหนดสิทธ์ิในการตรวจสอบให้แก่ประธานหลักสูตรในการตรวจติดตามการ
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จัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์ จากการตรวจสอบ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีการนํา มคอ.5/มคอ.6 ที่
เปิดสอนขึ้นระบบครบทุกรายวิชาโดยในภาคเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ทํา มคอ.5/มคอ.6 จํานวน 38
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 32 รายวิชา (B.Ed.Chem_59_5.2_4) ที่ประชุมหลักสูตรมีการเสนอว่าควร
มีการกําหนดสิทธ์ิให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการติดตาม มคอ. 1-7 ด้วยระบบ TQFonline อย่าง
เต็มรูปแบบ ส่งผลให้หลักสูตรสามารถดําเนินการได้รวดเร็วขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 ในการจัดเตรียมรายงานที่มีการ
ดึงข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน การดาวน์โหลด มคอ.5/มคอ.6 จากระบบที่มีผู้รับผิดชอบรายวิชานําขึ้นระบบมาพิจารณา
เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
สรุปผลการประเมินของบัณฑิตและสรุปผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํามคอ. 7ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนากิจกรรมของนิสิตในปีการศึกษา2560และมีการกําหนดสิทธ์ิให้ประธานหลักสูตรทําการอัพโหลดรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งทําให้หลักสูตรทํางานได้คล่องตัวและสะดวกเป็นอย่างมาก(B.Ed.Chem_59_5.2_2) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_5.3_1 สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีครั้งที ่1/2560 และ 

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.3_4 มคอ. 3-6 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
จํานวน 4 คร้ัง ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 80 

B.Ed.Chem_59_5.4_1 
รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําหลักสูตร 4 คร้ัง 

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ ได้รับอนุมัติ/
เห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาเม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2557 
 

B.Ed.Chem_59_5.4_2  
มคอ. 2  
B.Ed.Chem_59_5.4_2_1  
หนังสือรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาจากคุรุสภา 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 38วิชา และภาคเรียน
ท่ี 2/2559 จํานวน 32วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

B.Ed.Chem_59_5.4_3  
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3/มคอ.4  
ทุกรายวิชา (70 รายวิชา) 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2559 
จํานวน 38วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 32
วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2559 
ครบทุกรายวิชา  
 

B.Ed.Chem_59_5.4_3 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.5/มคอ.6 
ทุกรายวิชา (70 รายวิชา) 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2559 

B.Ed.Chem_59_5.4_4 
มคอ. 7 
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตผ่านท่ี
ประชุมภาควิชาเคมีและคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 13วิชา  
และภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 13วิชา คิดเป็นร้อย
ละ 37 

B.Ed.Chem_59_5.4_5 
สรุปแบบประเมินเพ่ือทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือนํามาใช้
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้ทุกรายวิชา
ระบุการปรับปรุงในมคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิดในปี
การศึกษา 2559  

B.Ed.Chem_59_5.4_6
รายงานการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ดร.
ศุภกาญจน์ รัตนกร และได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

B.Ed.Chem_59_5.4_7 
รายงานสรุปการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของอาจารย์ประจํา 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ปีการศึกษา 2559 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
จํานวน 9 คน ร้อยละ 100 

B.Ed.Chem_59_5.4_8 
รายงานสรุปการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ปีการศึกษา 2559 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

B.Ed.Chem_59_5.4_9 
สรุปความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ปีการศึกษา 2559 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 

B.Ed.Chem_59_5.4_10 
สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มีการดําเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 1.  สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
3.  อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา 

ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 
4.  ภาควิชาเคมี กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือกําหนดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  
5.  ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างคําของบประมาณประจําปี ส่งไปยังคณะ

วิทยาศาสตร์ สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาเคมี โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการ
จัดลําดับความจําเป็นในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  

6.  ภาควิชาเคมี ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
7.  มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ

นําเสนอที่ประชุมภาควิชาเคมี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดําเนินการ  
 

ในทุกปีการศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตและคณาจารย์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขแผนการดําเนินงานในปีการศึกษาถัดไปจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนในปี
การศึกษา 2558 พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้ระดับคะแนน 4.21จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องสื่อ
การสอน เช่น โปรเจกเตอร์เสื่อมคุณภาพ สีเพ้ียนควรได้รับการปรับปรุงเเละหอสมุดมีหนังสือเก่ียวกับวิชาเฉพาะ
ทางด้านเคมีน้อย อยากให้มีการเพ่ิมหนังสือเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2558 จากอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ระดับ
คะแนน 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะปรับปรุงสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจุดเช่ือมต่อ wifi 
อาคาร 15  ควรมีห้องที่จัดสําหรับวิชาสอบสอน ซึ่งต้องการพ้ืนที่ในการเก็บอุปกรณ์การทดลองและสื่อการสอนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ในปีการศึกษา 2559อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและ
พัฒนา ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาเสนอขอต้ังงบประมาณและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในการกํากับของภาคฯ ดังน้ี   
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- งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบ้ิลชนิดลําแสงคู่ 
เครื่องผลิตนํ้าคุณภาพสูงสําหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องช่ังทศนิยม 5 ตําแหน่ง เครื่อง autoclave และตู้แช่แข็งแบบ
แนวนอน -80 องศาเซลเซียส  

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน 15 รายการ เป็นเงิน 
705,600 บาท  ( B.Ed.Chem_59_6.1_1)  โดยไ ด้จั ดซื้ อ เครื่ อ งคอม พิว เตอ ร์  เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โ น้ต บุ๊ก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ตําแหน่ง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องให้กําเนิดแสงยูวี เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า เคร่ืองกรองนํ้า สแกนเนอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เก้าอ้ีสํานักงาน ตู้
สูงบานเลื่อนอเนกประสงค์ มู่ลี่ 

- งบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปี
งบประมาณ  2560 (B.Ed.Chem_59_6.1_2) ได้จัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 248,700 บาท โดยได้
จัดซื้อเคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตําแหน่ง เตาให้ความร้อน เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตู้เย็น 

 
ปีการศึกษา 2559หลักสูตรได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการ

ประเมินเท่ากับ 3.87 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2557 เน่ืองจากภาควิชาเคมีอยู่ในช่วงปรับปรุง
ห้องเรียนอาจทําให้นิสิตไม่ได้รับความสะดวก และจากผลการประเมินหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จุดเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

- ควรมีวิชาสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านต่างๆให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการสอนท่ี
ทันสมัยกับผู้เรียนช่วงวัยต่างๆ การเรียนรู้ของนิสิตเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนเก่ียวกับกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาที่เจาะลึกและนําไปใช้ในการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากับ 4.53จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557(B.Ed.Chem_59_6.1_4) และมีการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่ามีการดําเนินการตามระบบ และเสนอให้บุคลากรสายสนับสนุน
ร่วมสํารวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และความพร้อมในการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากน้ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดยภาควิชาเคมีได้
อนุเคราะห์สถานที่ต้ังอุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่จะคอยดูแลเคร่ืองมือ ในปีการศึกษา 2559 มีการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันดังน้ี 1) เครื่องAAS จํานวน 1 เครื่อง ต้ังอยู่ที่ห้อง 19-901 2) เครื่อง GC จํานวน 1 
เครื่องและเคร่ือง GC/MS จํานวน 1 เครื่อง ต้ังอยู่ที่ห้อง 19-901 

 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ สารเคมี อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย
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โปรเจคเตอร์ประจําห้องเรียน พร้อมจุดเช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตสําหรับการค้นคว้าผ่านระบบ wifi/wireless ของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการให้บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ เอกสาร/
ตํารา ฐานข้อมูลที่สําคัญด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เช่น SciFinder และฐานข้อมูลอ่ืนๆรวมทั้งหอสมุดได้จัด e-book 

นอกจากน้ีภาควิชาให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ โดยเฉพาะส่วนของ
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนเคมี และตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี มีการวางแผนดําเนินการสร้างห้องปฏิบัติการต้นแบบต้ังแต่ปี 2557 และได้
ห้องปฏิบัติการต้นแบบจํานวน 2 ห้อง ในปีการศึกษา 2558 จากน้ันในปี 2559 ได้มีการจัดทําห้องปฏิบัติการต้นแบบ
เพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้อง โดยมีการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีไปใช้ในรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา จากการพัฒนา
ระบบดังกล่าวทําให้นิสิตตระหนักถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เสนอให้ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการจัดทําห้องปฏิบัติการต้นแบบเพ่ิมขึ้นโดยมี
เป้าหมายให้จัดทําเพ่ิมเติมปีละ 2 ห้องจนครบทุกห้อง 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  ภาควิชากําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือ
นํามาเป็นข้อมูลในการดําเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

2.  ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  

จากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2559พบว่าผลการประเมินจากนิสิต ได้
ระดับคะแนน 3.87จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปน้ี 
(B.Ed.Chem_59_6.1_4) 

 
 

ข้อเสนอแนะส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการดําเนินการ 
อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิต และ
บางอย่างชํารุด 

หลักสูตรได้มีการจัดทําคําขอตั้งงบสําหรับจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

ห้องเรียนตึก15 ชั้น7 เก่ามาก Wifi เข้าไม่ถึง ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน 15-721 และ 15-722 และ 15-
724 นอกจากน้ีหลักสูตรได้ดําเนินการประสานงานกับคณะในการติดต้ัง
สัญญาณ wifiเพ่ิมเติม 

อยากให้มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน เพราะเคร่ือง
เดิมอายุการใช้งานเยอะมาก เช่น โปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองมือทางเคมี  

มีการดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้ว และ
จัดซ้ือครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

หอสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับวิชาเฉพาะทางด้านเคมี
น้อย  อยากให้ มีการเ พ่ิมหนั งสือ เ พ่ือ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา  
 

มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ เอกสาร ตํารา และฐานข้อมูลท่ี
จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี และได้มีการเสนอซ้ือหนังสือ
เพ่ิมเติมไปยังสํานักหอสมุดกลางอย่างต่อเนื่องหอสมุดมีฐานข้อมูลหนังสืออิ
เล็กโทรนิกส์ (e-book) ให้นิสิตเลือกดาวน์โหลดมาศึกษาได้ 
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      ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาเคมี ในปี 2559 จากอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ระดับ
คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 และเสนอให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากเป็นอาคารเก่าทําให้มีปัญหา
เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการติดตามผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
ภาควิชาเคมีการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการจัดการของเสีย โดยมีการจัดทํา
ห้องปฏิบัติการต้นแบบ จํานวน 4 ห้อง ซึ่งเพ่ิมเติมจากปีการศึกษา 2558 ที่มีจํานวน 2 ห้องและปรับปรุงห้อง 15-926 
ให้ใช้เป็นโต๊ะสําหรับการทํางานเป็นกลุ่มของนิสิตในการเรียนการสอนและนําเสนอผลงาน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_6.1_1 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 
B.Ed.Chem_59_6.1_2 คําขอต้ังงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต

แพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปีงบประมาณ 2559 
B.Ed.Chem_59_6.1_3 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามคําขอต้ัง

งบประมาณ 
B.Ed.Chem_59_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสําเร็จ 
ของแผน 

การบูรณาการดา้นวิจัย บรกิารวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจดัการเรยีนสอน 

พฤษภาคม 
2559 

ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  
ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร 

สําเร็จตามแผน 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 พฤษภาคม 
2559 

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง 
ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร  

สําเร็จตามแผน 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชพีคร ู เมษายน 2559 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา สําเร็จตามแผน 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การใช้มาตรฐานผลการเรยีนรู้  มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัชนก ปิน่แก้ว สําเร็จตามแผน 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินระดับ
หลักสูตร 

มิถุนายน 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตร สําเร็จตามแผน 

วางแผนในการปรับปรงุหลักสูตร สิงหาคม 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตร สําเร็จตามแผน 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)(ถ้ามี) 

การปรับรายวิชาเคมีพ้ืนฐานสําหรับนิสิตเคมี 

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การบูรณาการดา้นวิจัย บรกิารวิชาการศิลปวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจดัการเรยีนสอน 

พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา  
ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร  
ดร.ฐิติรตัน์ แม้นทิม 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชพีคร ู เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การใช้มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ มิถุนายน 2561 รศ.ดร.รัชนก ปิน่แก้ว 
การเตรียมความพร้อมการประเมินระดับหลักสูตร กรกฏาคม 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
วางแผนในการปรับปรงุหลักสูตร มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) สาขาวิชาเคมี    มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.51 คะแนน) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. หลักสูตรควรจัดหาหรือเสนอแนวทางในการได้มาซึ่งหนังสือตําราระดับสูงในศาสตร์ทางเคมี 
2. หลักสูตรควรกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ทาง

การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
หลักสูตรควรสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตในเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร สู่

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
1. หลักสูตรควรเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา รวมถึงช่องทางทั้งศิษย์เก่าและศษิย์

ปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิต 
2. คําถามและเกณฑ์การรับเข้า ควรมีแนวทางที่สามารถคัดเลือกนิสิตทีม่ีความต้องการเป็นครูอย่างแท้จริง 
3. หลักสูตรควรยกระดับและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีระดับชาติได้ เพ่ือเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างระบบการแข่งขันร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยเฉพาะด้านเคมีศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสตูร 
1. หลักสูตรควรมีแนวทางและแผนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือเป็นศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจากเป็นหลักสูตรทางด้านการศึกษา 
2. หลักสูตรควรสนับสนุนให้มผีลงานวิชาการที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา

ของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ิมประสบการณ์ และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้เกิดเป็น
รูปธรรม 

3. หลักสูตรควรสร้างมาตรการและแนวทางการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานวิชาการ และ
นําไปสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรควรหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยเพ่ิมสัดส่วนของรายวิชาทางด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น และมี

รายวิชาที่เช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ทางด้านการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
หลักสูตรควรจัดหาหรือเสนอแนวทางในการได้มาซึ่งหนังสือตําราระดับสูงในศาสตร์ทางเคมี  
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2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรควรสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตในเชิงลึก  
2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลิต/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น 

3. ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ประจําของ
หลักสูตร 

4. ควรเพ่ิมเติมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 

5. ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ หนังสือ ตํารา รวมท้ัง
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่จัดให้กับนิสิต เป็นต้น 

 
3. การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. เพ่ิมทักษะสื่อสาร และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
2. เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติการในรายวิชาเลือก 
3. มีการแยกรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน สําหรับนิสิตเคมี ได้แก่ คม 107 เคมีพ้ืนฐาน 1คม 108 เคมีพ้ืนฐาน 2คม 197 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 คม 198 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 ซึ่งเดิมได้สอนรวมกับนิสิตสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นิสิตในการเรียนเคมีสาขาต่างๆในช้ันปีที่สูงขึ้น 

4. ปรับแผนการเรียนให้เรียนรายวิชาทฤษฎีควบคู่กับรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

5. ปรับรายวิชาให้มีการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การสอนเคมี (PCK)เช่น คศ 481  หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คศ 482 การจัดการเรียนรู้เคมี 

6. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
7. ปรับปรุงห้องเรียนและหัองปฏิบัติการ 
8. ควรจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี)คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.35 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่3 2.67 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่4 4.00 ระดับดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่5 3.50 ระดับดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.51 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี ้

 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรจัดหาหรือเสนอแนวทางในการได้มาซึ่งหนังสือตําราระดับสูงในศาสตร์ทางเคมี 
2. หลักสูตรควรกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ทาง

การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลการประเมิน(สําหรับหลกัสูตรระดับปรญิญาตรปีระเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี  ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี2บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

31.95 2 4.56 4.56 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

19 23 82.61 4.13 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/
เอก ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต    
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2 2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร     5 
ประเด็นท่ี 4...2..1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  4 5  80 5 
ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 3 5 60 5 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  2.4  5 48 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.4จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 45.69 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.51 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.35 

(2.1,2.2) 
4.35 

ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
2.67 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 

2.67 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 

4.00 
ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 
3.50 

ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
3.00 
(6.1) 

- 
3.00 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.71 3.50 4.35 3.51 ระดับคุณภาพดี 

 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
 
 
องค์ประกอบที ่2 
 จุดเด่น/จุดแขง็  แนวทางเสริม 
-  บัณฑิตมีคุณภาพสามารถสอบบรรจุครู ไ ด้
มากกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
-  มีการจัดกิจกรรมนิสิตที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานและผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิตในเชิงลึก ควรสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตในเชิงลึก 
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องค์ประกอบที ่3 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

-  มีการวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตรุ่นต่างๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-  มีกิจกรรมเสริมการเรียนในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรเป็นจํานวนมากและกิจกรรมสามารถ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
จํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
 

ควรมีกลยุทธ์เชิงรุกในการรับและรักษานิสิตให้คงอยู่
ตลอดเวลาของหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที ่4 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
- มีอาจารย์ที่มคีุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรทําใหห้ลักสูตรมีความแข็งแกร่ง 
- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมอัตราทดแทน
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการ 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม 

ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ประจําของ
หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที ่5 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
-  มีการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ครบถ้วน 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
- การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

- ควรเพ่ิมเติมการทวนสอบผลการเรียนรู้ใหห้ลากหลาย -  
ควรเพ่ิมเติมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

 
องค์ประกอบที ่6 
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จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
-  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพครูที่จัดให้กับนิสิต 

ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ หนังสือ ตํารา 

 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไ่ด้ประจําหลกัสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

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

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

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

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่1: ดร.งามจิต  ไพรงาม                                                                  ลายเซ็น 

: ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่2: รศ.ดร.รัชนก  ทองนํา                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่3: ผศ.ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่4: ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่5: ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

BI101 1/2559 1 10 8 2 1 - - 1 - - - - - - - 23 22 
BI191 1/2559 14 6 2 - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
CH100 1/2559 13 5 4 - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
CH190 1/2559 14 5 3 - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
CH223 1/2559 5 3 2 2 2 - - - - - - - - - - 14 14 
CH235 1/2559 5 3 - 1 3 2 - - - - - - - - - 14 14 
CH251 1/2559 8 3 5 4 - - - - - - - - - - - 20 20 
CH295 1/2559 12 2 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
CH316 1/2559 7 7 2 4 - - - - - - - - - - - 20 20 
CH324 1/2559 11 5 1 1 - 1 2 - - - - - - - - 21 21 
CH341 1/2559 9 6 4 2 3 - 1 - - - - - - - - 25 25 
CH370 1/2559 18 2 - - - - - - - - - - - - - 20 20 
CH395 1/2559 7 8 5 - - - - - - - - - - - - 20 20 
CH467 1/2559 26 - - - - - - - - - - - - - - 26 26 
CH473 1/2559 5 3 - - - - - - - - - - - - 1 9 8 
CH479 1/2559 11 7 7 1 - - - - - - - - - - 1 27 26 
CH491 1/2559 25 2 - - - - - - - - - - - - - 27 27 
ED241 1/2559 5 9 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
ED281 1/2559 11 3 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
ED312 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
ED313 1/2559 18 - - - - - - - - - - - - - - 18 18 
ED331 1/2559 15 5 - - - - - - - - - - - - - 20 20 
ED361 1/2559 8 2 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

ED371 1/2559 5 2 1 - - - - - - - - - - - - 8 8 
ED391 1/2559 20 - - - - - - - - - - - - - - 20 20 
ED451 1/2559 19 5 3 - - - - - - - - - - - - 27 27 
ED461 1/2559 17 8 1 - - - - - - - - - - - - 26 26 
ED491 1/2559 22 5 - - - - - - - - - - - - - 27 27 
MA115 1/2559 17 1 3 1 - - - 1 - - - - - - - 23 22 
PY100 1/2559 1 6 6 1 - - - - - - - - - - - 14 14 
PY180 1/2559 2 3 8 1 - - - - - - - - - - - 14 14 
SCI431 1/2559 22 5 - - - - - - - - - - - - - 27 27 
SWU121 1/2559 22 - - - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
SWU141 1/2559 9 12 1 - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
SWU151 1/2559 7 14 1 - - - - 1 - - - - - - - 23 22 
SWU252 1/2559 14 - - - - - - - - - - - - - - 14 14 
SWU351 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
SWU353 1/2559 11 9 - - - - - - - - - - - - - 20 20 
BI102 2/2559 3 7 4 7 1 - - - - - - - - - - 22 22 
BI192 2/2559 6 5 5 2 4 - - - - - - - - - - 22 22 
CE480 2/2559 20 6 - - - - - - - - - - - - - 26 26 
CE481 2/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 
CH101 2/2559 9 9 2 2 - - - - - - - - - - - 22 22 
CH191 2/2559 21 - 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
CH241 2/2559 3 7 4 - - - - - - - - - - - - 14 14 
CH254 2/2559 4 1 3 5 1 - - - - - - - - - - 14 14 
CH281 2/2559 15 6 - - - - - - - - - - - - - 21 21 
CH296 2/2559 13 1 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
CH297 2/2559 8 6 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
CH315 2/2559 4 9 1 - - - - - - - - - - - - 14 14 
CH332 2/2559 12 6 3 - - - - - - - - - - - - 21 21 
CH355 2/2559 6 2 9 3 1 - - - - - - - - - - 21 21 
CH394 2/2559 13 8 - - - - - - - - - - - - - 21 21 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

CH466 2/2559 21 5 - - - - - - - - - - - - - 26 26 
CH468 2/2559 23 3 - - - - - - - - - - - - - 26 26 
CH475 2/2559 4 6 4 2 1 1 - - - - - - - - 1 19 18 
CH476 2/2559 10 7 4 - - - - - - - - - - - - 21 21 
ED111 2/2559 16 5 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED201 2/2559 7 7 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
ED211 2/2559 10 4 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
ED321 2/2559 10 10 1 - - - - - - - - - - - - 21 21 
ED332 2/2559 12 8 1 - - - - - - - - - - - - 21 21 
ED341 2/2559 8 3 - - - - - - - - - - - - - 11 11 
ED381 2/2559 3 1 - - - - - - - - - - - - - 4 4 
ED471 2/2559 10 12 5 1 - - - - - - - - - - - 28 28 
SWU111 2/2559 5 11 6 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU122 2/2559 13 7 2 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU145 2/2559 22 - - - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU251 2/2559 12 2 - - - - - - - - - - - - - 14 14 
SWU351 2/2559 13 7 - - - - - - - - - - - - - 20 20 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
BI102 ชีววิทยา 2 1/2559   
BI192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1/2559   
CE480 การสอนเคมี 1/2559   
CE481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1/2559   
CH101 เคมีทัว่ไป 2 1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
CH191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1/2559   
CH254 เคมีวิเคราะห์ 1/2559   
CH281 ความปลอดภัยทางเคม ี 1/2559   
CH297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1/2559   
CH314 เคมีชีวอนินทรีย์ 1/2559   
CH315 เคมีอนินทรีย์สําหรบัครู 1/2559   
CH332 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับครู 1/2559   
CH355 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
พ้ืนฐาน 

1/2559   

CH394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือพ้ืนฐาน 

1/2559   

CH413 เคมีอนินทรีย์ 3 1/2559   
CH424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

1/2559   

CH452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 1/2559   
CH455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 1/2559   
CH456 การสอบเทียบเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

1/2559   

CH466 สัมมนาทางเคมีศึกษา 1/2559   
CH468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1/2559   
CH471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน 1/2559   
CH474 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 1/2559   
CH475 เคมีเก่ียวกับยา 1/2559   
CH476 เคมีเก่ียวกับอาหาร 1/2559   
CH481 การจัดการห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน มอก 17025 

1/2559   

ED301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 1/2559   
ED311 จิตสํานึกและการมีสว่นร่วมทาง
สังคมและการเมือง 

1/2559   

ED314 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 

1/2559   

ED321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 1/2559   
ED335 การศึกษาปฐมวัย 1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
ED336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

1/2559   

ED337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1/2559   
ED431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ 

1/2559   

ED452 การประเมินหลักสูตรและการ
สอนเบ้ืองต้น 

1/2559   

ED453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การ
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

1/2559   

ED471 การวิจัยทางการศึกษา 1/2559   
ED591 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

1/2559   

ED592 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

1/2559   

PY410 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2559   
SWU122 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

1/2559   

SWU131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
1 

1/2559   

SWU132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
2 

1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
1 

1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
2 

1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1/2559   
SWU136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1/2559   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 1/2559   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 1/2559   
SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ 
     

1/2559   

SWU355 พุทธธรรม 1/2559   
SWU356 วรรณกรรมและพลังทาง
ปัญญา 

1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 1/2559   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

1/2559   

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 1/2559   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 1/2559   
SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1/2559   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 1/2559   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

1/2559   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   
CH100 เคมีทัว่ไป 1 2/2559   
CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   
CH223 เคมีอินทรีย์สําหรับคร ู1 2/2559   
CH235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2/2559   
CH251 สถิติสาํหรับนักเคมี 2/2559   
CH295 ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ี 2/2559   
CH314 เคมีชีวอนินทรีย์ 2/2559   
CH316 เคมีอนินทรีย์สําหรบัคร ู2 2/2559   
CH324 เคมีอินทรีย์สําหรับคร ู2 2/2559   
CH370 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 

2/2559   

CH395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2/2559   
CH413 เคมีอนินทรีย์ 3 2/2559   
CH423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2/2559   
CH424 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
CH451 นิติเคมี 2/2559   
CH455 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2/2559   
CH456 การสอบเทียบเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

2/2559   

CH467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 2/2559   
CH471 เคมีในเทคโนโลยีนาโน 2/2559   
CH473 เคมีอุตสาหกรรม 2/2559   
CH474 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 2/2559   
CH479 เคมีเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม 2/2559   
CH481 การจัดการห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน มอก 17025 

2/2559   

CH491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2/2559   
ED301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 2/2559   
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการ
บริโภค 

2/2559   

ED314 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 

2/2559   

ED335 การศึกษาปฐมวัย 2/2559   
ED336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

2/2559   

ED337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2/2559   
ED338 การมธัยมศึกษา 2/2559   
ED339 หลักการอาชีวศึกษา 2/2559   
ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2559   
ED391 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

2/2559   

ED431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ 

2/2559   

ED451 การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา 

2/2559   

ED452 การประเมินหลักสูตรและการ
สอนเบ้ืองต้น 

2/2559   

ED453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การ 2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
ED472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และสังคม 

2/2559   

ED491 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

2/2559   

ED591 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

2/2559   

ED592 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

2/2559   

MA115 แคลคลูัส 1 2/2559   
PY100 ฟิสิกสท์ั่วไป 2/2559   
PY410 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2/2559   
SCI431 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

2/2559   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 

2/2559   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

2/2559   

SWU131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
1 

2/2559   

SWU132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
2 

2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
1 

2/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
2 

2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 2/2559   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 2/2559   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 2/2559   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   
SWU355 พุทธธรรม 2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
SWU356 วรรณกรรมและพลังทาง
ปัญญา 

2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2/2559   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

2/2559   

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 2/2559   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 2/2559   
SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิ
วัตน์ 

2/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2/2559   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 2/2559   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

2/2559   

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต 
แผนการปรับปรุง มี ไม่มี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559 มี  มีการปรับปรุงหัวข้อท่ีสอนในรายวิชาชว101 
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 มี  ไม่มี 
CH100 เคมีท่ัวไป 1 1/2559 มี  ทําการเชื่อมโยงการบ้านนและข้อสอบให้มีความสัมพันธ์

กัน 
CH190 ปฎิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1/2559 มี  ปรับเนื้อหาการทดลอง 10 สารชีวโมเลกุล เพ่ือให้เห็นผล

การทดลองชัดเจนมากข้ึน โดยเปลี่ยนชนิดน้ํามันไม่อ่ิมตัว 
จากนํ้ามันหมูเป็นน้ํามันมะพร้าว 

CH223 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 1 1/2559 มี  แทรกตัวอย่างเคมีอินทรีย์ในชีวิตประจําวันและเพ่ิมเติม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

CH235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1/2559 มี  เพ่ิมแบบฝึกหัดการคํานวณให้หลากหลาย 
CH251 สถิติสําหรับนักเคมี 1/2559 มี   
CH295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1/2559 มี  ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการ 
CH316 เคมีอนินทรีย์สําหรับครู 2 1/2559 มี  ใช้การเรียนการสอน activd learning ให้มากข้ึน 
CH324 เคมีอินทรีย์สําหรับครู 2 1/2559 มี  ทําการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้เหมาะสมกับสถาณการณ์

ปัจจุบันและเพิ่มแบบฝึกหัดเพ่ือให้นิสิตได้ฝกึคิดวิเคราะห์ 
CH341 ชีวเคมี 2 1/2559 มี  ไม่มี 
CH370 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 

1/2559 มี  การสอนแบบ Active Learning 
 

CH395 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1/2559 มี  ปรับการทดลองท่ี 2 การสังเคราะห์สารประกอบของ 
Sn(IV) 

CH467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1/2559 มี  ไม่มี 
CH473 เคมีอุตสาหกรรม 1/2559 มี  เพ่ิมเติมความรู้ด้านมาตรฐานท่ีใช้ในโรงงานให้มากข้ึน 
CH479 เคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 1/2559 มี  เพ่ิมการอภิปรายและนําเสนอผลงานมากขึ้นในชั้นเรียน 
CH491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1/2559 มี   
ED241 การเรียนรู้ของมนุษย์และ
จิตวิทยาสําหรับครู 

1/2559 มี  ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสาร/ตําราให้มีความทันสมัยอยู่ 
เสมอ 

ED281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

1/2559 มี  ไม่มี 

ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการ
บริโภค 

1/2559 มี  ปรับรูปแบบการเรียนรูด้วยตนเองและเน้นการเรียนโดย
ใชป้ญหาเป็นฐาน เน้นการใช้ Active Learning 

ED313 งานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชน 

1/2559 มี  ไม่มี 

ED331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1/2559 มี  ยังคงใช้เนื้อหาและเกณฑ์ประเมินท่ีเพ่ิงปรับใหม่ในปี 
2559 ให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา  

ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา 1/2559 มี  ควรให้ผู้เรียนเข้าไปเก็บขอ้มูลในสถานศึกษาช่วงต้นเทอม
เพ่ือแก้ป้ญหาโรงเรียนปิดเทอม 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต 
แผนการปรับปรุง มี ไม่มี 

ED371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 1/2559 มี  การปรับเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนให้เป็น
ปัจจุบันเช่นข้อมูลสถิติต่างๆรวมถึงสถานการณ์ตัวอย่างใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ED391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

1/2559 มี  นําผลการประเมินรายวิชามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการฝึก
ปฏิบัติงาน 
กําหนดแนวทางในการฝึกประสบการณ์ท่ีชัดเจนและเป็น
ระบบมากย่ิงข้ึน 
นําแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผลงาน
ของนิสิตท่ีมีคุณภาพมาเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตรุ่นปัจจุบัน
เพ่ือให้นิสิตเห็นแนวทางในการบันทึกการจัดทําผลงาน
และการฝึกประสบการณ์ 

ED451 การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา 

1/2559 มี  ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือร่วมวางแผนก่อนเปิดภาค
เรียน 

ED461 การบริหารและการจัดการ
การศึกษา 

1/2559 มี  สนับสนุนให้มีการปรับวิ ธีสอนการจัดกิจกรรมการ
มอบหมายงานให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

ED491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

1/2559 มี  การปรับแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมช่วงเวลาใน
การเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านทักษะการสอนท่ี
หลากหลายก่อนการออกฝึกประสบการณ์จะทําให้นิสิต
ได้รับความรู้ทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ใน
การฝึกประสบการณ์มากย่ิงข้ึน 

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 มี  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา MA115  
PY100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1/2559 มี  ใช้แนวทาง/กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 
PY180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1/2559 มี  ให้เข้มงวดเรื่องความต้ังใจในการทําปฏิบัติการ การส่ง

รายงานปฏิบัติการ การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
SCI431 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

1/2559 มี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของ
นิสิต 
เพ่ิมกระบวนการเรียนรู้แบบ coaching and mentoring 
เพ่ิมกระบวนการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้
วิ เคราะห์หลั กสูตรการจั ดการ เ รียนรู้ ก าร วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้การจัดทําแผนการเรียนรู้และการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการต้ังประเด็นอภิปรายและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง 
(learning by doing) 

SWU121 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 

1/2559 มี  ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนโดยใช้
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอน 

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559 มี  ปรับปรุงอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนจัดหาสื่อประกอบการสอนท่ีมีความน่าสนใจ 
และตรงกับเนื้อหา 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน  
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต 
แผนการปรับปรุง มี ไม่มี 

พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีนิสิตสามารถศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองได้เพ่ิมเติม 
กําหนดข้อตกลงร่วมกันในการประเมินผลการเรียนของ
นิสิต  
พัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงงานให้มีความชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน 

SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ 

1/2559 มี  ปรับเกณฑ์การประเมินโครงการจิตอาสาโดยใช้การให้
คะแนนแบบ Rubric 
ปรับเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรมให้
ชัดเจน 
เสนอปรับปรุงเนื้อหาสไลด์ในสัปดาห์ท่ี3 (เพ่ิมสไลด์
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน) 

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2559 มี  วางแผนการประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานท่ีเพ่ือ
ปรับปรุงและเตรียมการเรื่องห้องเรียนให้พร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 มี  ทําเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) ในโครงงาน
มารยาททางสังคม 

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

1/2559 มี  ปรับเอกสารประกอบการสอน 
เพ่ิมเติมวีดิทัศน์ประกอบการสอน 

BI102 ชีววิทยา 2 2/2559 มี  ไม่มี 
BI192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 2/2559 มี  ไม่มี 
CE480 การสอนเคมี 2/2559 มี  ให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม

ในชั้นเรียนมากข้ึน 
CE481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2/2559 มี   
CH101 เคมีท่ัวไป 2 2/2559 มี  ทําการใช้การบ้าน online และ facebook ต่อไป 
CH191 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 2/2559 มี  ปรับปรุงหนังสือปฏิบัติการ 
CH241 ชีวเคมี 1 2/2559 มี  เชื่อมโยงเน้ือหาท่ีเรียนกับชีวิตประจําวันมากข้ึนเพ่ือให้

นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาท่ีเรียน 
CH254 เคมีวิเคราะห์ 2/2559 มี  ส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีโดยให้นิสิตทํา

รายงานออกมาในรูปของวีดีโอท่ีใช้รูปแบบการนําเสนอท่ี
หลากหลายเช่นการใช้เพลงประกอบในเนื้อหาเคมีการทํา
ละครในเนื้อหาเคมีเป็นต้น 

CH281 ความปลอดภัยทางเคมี 2/2559 มี  เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
นิสิต 

CH296 ปฎิบัติการชีวเคมี 2/2559 มี  มีการลดการใช้ ethidium bromide ซ่ึงเป็นสารอันตราย
ต่อสุขภาพของนิสิต 

CH297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2/2559 มี  กําหนดให้มีการแสดงการคํานวณในรายงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทดลองท้ังหมดโดยละเอียด 

CH315 เคมีอนินทรีย์สําหรับครู 2/2559 มี  เพิม application E4D โดยเป็นการทํางานเป็นกลุ่มใน
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หัวข้อสมบั ติของอะตอมตามตารางธาตุพันธะและ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกและการทํา 
infographic ในหัวข้อโครงสร้างอะตอมและมีการ
รายงานหน้าชั้น ทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกการใช้สื่อ ICT 
และทักษะในศตรวรรษที 21 

CH332 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับครู 2/2559 มี  ปรับปรุงเนื้อหาใน google classroom 
CH355 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
พ้ืนฐาน 

2/2559 มี  ทําการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาและส
ถาณการณ์ปัจจุบัน 

CH394 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

2/2559 มี  ไม่มี 
 

CH466 สัมมนาทางเคมีศึกษา 2/2559 มี  เพ่ือให้นิสิตได้มีศักยภาพในการค้นคว้าคิดวิเคราะห์และ
วางแผนด้วยตนเองมากข้ึนจึงจะไม่มีการให้คําแนะนําจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตรู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

CH468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 2/2559 มี  ส่งเสริมให้นิสิตฝึกนําเสนองานวิจัยในงานนําเสนอ
งานวิจัยต่างๆ 

CH475 เคมีเกี่ยวกับยา 2/2559 มี  เพ่ิมแบบฝึกหัดจากงานวิจัยให้มากข้ึนเพ่ือฝึกการค้นคว้า
และคิดวิเคราะห์ 

CH476 เคมีเกี่ยวกับอาหาร 2/2559 มี  เพ่ิมเวลาการสอนแบบบรรยายให้มากข้ึน 
ED111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2/2559 มี  ปรับปรุงเนื่อหาบางส่วนในรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะกฏหมายการศึกษาและการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC 

ED201 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

2/2559 มี  ไม่มี 

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 2/2559 มี  ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็น ACTIVE 
LEARNING และให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 

ED321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 2/2559 มี  ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาไทยในปัจจุบัน 

ED332 การศึกษาพิเศษ 2/2559 มี  การปรับปรุงสถานท่ีจัดการเรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องการจัดกิจกรรม 

ED341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนา
คุณค่าแห่งตน 

2/2559 มี  ให้เชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการ
พัฒนาตนมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิตเพ่ือให้นิสิต
ได้เรียนรู้จากผู้ทรงวุฒิเฉพาะด้านพร้อมท้ังได้มีโอกาส
ซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นท่ีสนใจ 

ED381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2559 มี  การปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
ED471 การวิจัยทางการศึกษา 2/2559 มี  สร้างแบบทดสอบกลางใช้ร่วมกันทุกกลุ่มผู้เรียน 
SWU111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2/2559 มี  จัดกิจกรรมเพื่อฝึกการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติมากข้ึน

และกระตุ้นให้นิสิตกล้าแสดงออกพร้อมท้ังฝึกให้มี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

2/2559 มี  ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนโดยใช้
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอน 
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SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์ 

2/2559 มี  มีการเสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาใหม่ตามหลักสูตรฯพ.ศ. 2560 
เป็ น ไปอ ย่ า ง มีประสิ ท ธิภาพมี ก า รมอบหมาย ใ ห้
ผู้รับผิดชอบประจํารายวิชา(กลุ่ม) ท้ัง 9 วิชาเพื่อ
ดําเนินการจัดผู้สอนตามจํานวนกลุ่มท่ีจะเปิดสอนจัดทํา
เอกสาร/มคอ.ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรและจัดทําเอกสารการสอนเพ่ือทันการเปิดภาค
เรียนท่ี 1/2560 

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559 มี  ใช้ Gallery Walk สําหรับการนําเสนอการเรียนรู้ แบบ
ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) เพ่ือให้
นิสิตทุกกลุ่มได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์  
ปรับโครงการสํารวจปัญหาชุมชนให้เน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ปรับเพ่ิมเนื้อหาประเทศไทย 4.0 

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559 มี  ปรับปรุง Power Point ท่ีใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม โดย
ลดคะแนนใบงานรายบุคคลจาก 15คะแนน เหลือ 10 
คะแนน (ลดคะแนนใบงานรายบุคคล: แบบบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและใบงานรายบุคคล : การ
วิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง) และเพ่ิมคะแนนการวัด
ประเมินผลการพัฒนาทางบุคลิกภาพจาก 10 คะแนน 
เป็น 15 คะแนน 
ทดลองการสร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน ์
(Google.doc) ระหว่างภาคการศึกษา 
จัดลําดับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนใหม่ 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  

คณาจารย์ให้ความใส่ใจกับการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในส่วนของเน้ือหา ทักษะการคิด การคํานวณ การค้นคว้า
หาความรู้ และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนให้เหมาะสม 
 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การทํากิจกรรมในห้องเรียน การทําปฏิบัติการ การใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือฝึกทักษะภาษาด้วยตนเอง การใช้สื่อออนไลน์และมัลติมีเดียเพ่ือกระตุ้นความสนใจ การเช่ือมโยง
เน้ือหาการเรียนรู้กับสิ่งรอบตัว มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ ความรอบรู้ ใฝ่รู้ใน
วิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้
นิสิตในการสอนอย่างต่อเน่ือง  

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้มีการ
แสดงความเห็น ผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพ 

ความรู้ การทดสอบย่อยช่วยให้นิสิตแบ่ง
เน้ือหาเรียนรู้ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
และการเก็บคะแนนจากงานกลุ่มทํา
ให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
และมีปฏิสัมพันธ์ 

ทําการวัดผลในรูปแบบที่
หลากหลายในแต่ละวิชา เน้นการบูร
ณาการความรู้เพ่ือให้เกิดการคิด
วิเคราะห์และคิดค้น การประยุกต์ใช้
มากกว่าการท่องจํา 

ทักษะทางปัญญา ควรเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และบูรณาการความรู้ให้ทันสมัย 

สนับสนุนให้รายวิชาจัดกิจกรรมที่มี
การบูรณาการความรู้เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นิสิตไม่มีปัญหาเร่ืองปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนและอาจารย์ สามารถ
ทํางานเป็นทีมและรับผิดชอบส่งงาน
ได้ตามกําหนด 

จัดกิจกรรมเรยีนรู้ในช้ันเรียน 
มอบหมายงานให้นิสิตทํางานเป็น
กลุ่ม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพ่ิมแบบฝึกหัด/ข้อสอบที่เป็น
ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมใช้สือ่และ
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมทักษะและ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้ ควรเพ่ิมการบูรณาการความรู้เคมีกับ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเช่ือมโยง
สู่วิชาชีพ 

เพ่ิมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาต่างๆ  
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  32 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  7 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  31.95 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน  21.88 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  19 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  32 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   82.61 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
 4.13   คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่าน  ชิ้น   
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลแต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   ชิ้น   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  4 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการคะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   
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64 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ชิ้น   
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร  ชิ้น/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.51 คะแนน  
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ภาคผนวก 3 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสารหมวดที่ 1 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Ed.Chem_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) 
B.Ed.Chem_59_1.1_3 หนังสือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
 

รหัสเอกสารหมวดที่ 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_2.1_1 สรุปแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี (5 ปี)ประจําปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Chem_59_2.1_2 แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี (5 ปี)ประจําปีการศึกษา 2559 
 

รหัสเอกสารหมวดที่ 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําประจําปีการศึกษา 2559 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.1_1 ระบบและกลไกการรับนิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_2 มคอ 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 
B.Ed.Chem_59_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 
B.Ed.Chem_59_3.1_5 โครงการ SWU OPEN HOUSE 
B.Ed.Chem_59_3.1_6 โครงการเตรียมความพร้อมสาํหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร ์
B.Ed.Chem_59_3.1_7 โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหมแ่ละค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว 
B.Ed.Chem_59_3.1_8 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_59_3.1_9 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว 59” 

วันที่ 
B.Ed.Chem_59_3.1_10 โครงการพบนิสิตใหม ่ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.1_11 มศวประกาศจัดสอบ SWU-SET 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 2 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_3.2_1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
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รหัสเอกสารหมวดที่ 2 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.2_2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
B.Ed.Chem_59_3.2_3 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
B.Ed.Chem_59_3.2_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2560 
B.Ed.Chem_59_3.2_5 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ กิจกรรมที ่1 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

เพ่ือวิชาชีพ 
B.Ed.Chem_59_3.2_6 โครงการนําเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 3 SCI Fair คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Chem_59_3.2_7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
B.Ed.Chem_59_3.2_8 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 
B.Ed.Chem_59_3.2_9 แผนปฏิบัติการประจําปีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_3.2_10 ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี
B.Ed.Chem_59_3.2_11 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 
B.Ed.Chem_59_3.2_12 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
B.Ed.Chem_59_3.2_13 โครงการความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_3.3_1 ข้อมูลนิสิตหลกัสูตร กศ.บ. เคม ี
B.Ed.Chem_59_3.3_2 รายงานจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการศึกษา 
B.Ed.Chem_59_3.3_3 สรุปผลสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Chem_59_3.3_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรครั้งที ่2/2560 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 3 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_4.1_1 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาเคม ี
B.Ed.Chem_59_4.1_2 ระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_4.1_3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_4.1_4 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_4.1_5 ประกาศรับสมคัรอาจารย์ภาควิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_4.1_6 รายงานการประชุมหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2560 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 3 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_4.2_1 Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities and Arts 2016; 
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15(3): 217-234. 
B.Ed.Chem_59_4.2_2 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 (ฉบับที่1) พ.ศ. 2559 หน้า 57-69. 
B.Ed.Chem_59_4.2_3 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 (ฉบับที่3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 23-

37. 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 3 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_4.3_1 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 4 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_5.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
B.Ed.Chem_59_5.1_2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรายงานการประชุมอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 2/2559 
B.Ed.Chem_59_5.1_3 การวิพากษ์ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง 2560 
B.Ed.Chem_59_5.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.1_5 แผนการปรับปรุงรายวิชา  (มคอ. 5) ปีการศึกษา 2559 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 4 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_5.2_1 รายงานการประชุมภาควิชาเคมี  วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 
B.Ed.Chem_59_5.2_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
B.Ed.Chem_59_5.2_3 TQFonline มศวมศว  และรายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.2_4 มคอ.3 คม 324 
B.Ed.Chem_59_5.2_5 มคอ.3 วทศ 431 
B.Ed.Chem_59_5.2_6 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 3 
B.Ed.Chem_59_5.2_7 โครงการ SWU OPEN HOUSE  
B.Ed.Chem_59_5.2_8 มคอ. 5CH479 
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 4 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_5.3_1 สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Chem_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งที ่2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชาเคมีครั้งที ่1/2560  

รายงานการประชุมภาควิชาเคมี วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 
B.Ed.Chem_59_5.3_4 มคอ. 3-6 
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รหัสเอกสารหมวดที่ 4 รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Chem_59_5.4_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 4 ครั้ง 
B.Ed.Chem_59_5.4_2 เล่ม มคอ.2 ประทับตราจาก สกอ. 
B.Ed.Chem_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3/4ทุกรายวิชา (70 รายวิชา) 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5/6 ทุกรายวิชา (70 รายวิชา) 
B.Ed.Chem_59_5.4_4 มคอ.7 
B.Ed.Chem_59_5.4_5 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
B.Ed.Chem_59_5.4_6 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 
B.Ed.Chem_59_5.4_7 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจํา 
B.Ed.Chem_59_5.4_8 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน

การสอน 
B.Ed.Chem_59_5.4_9 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร 
B.Ed.Chem_59_5.4_10 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่
 
รหัสเอกสารหมวดที่ 4 รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Chem_59_6.1_1 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_59_6.1_2 คําขอต้ังงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลนและโครงการผลิต

แพทย์และพยาบาลเพ่ิมประจําปีงบประมาณ 2558 
B.Ed.Chem_59_6.1_3 รายงานติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามคําขอต้ัง

งบประมาณ 
B.Ed.Chem_59_6.1_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
 

 

 


