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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (4.32 คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดี
มาก  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.85 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 3 4.33 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 4 4.15 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 5 4.25 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.32 ดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และนิสิต ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนานิสิตให้เป็น
บัณฑิตไทยอันพึงประสงค์ 

2. ขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างหลักสูตรหรือสถาบันอื่นๆ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าแนวทางในการด าเนินงานมาสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น 

 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 3 
 

ค าน า 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณพิตร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพครู และ คณะวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ปีท่ี 1 – 4 ท าการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย และปีท่ี 5 ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี ในสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
สมศ.  

หลักสูตรเปิดใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 ต่อมาในปีการศึกษา 2550 มีการปรับปรุงหลักสูตรในหมวด
วิชาชีพครู จากนั้นในปีการศึกษา 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) และปรับปรุงรายวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษา 2556 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ตามวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปัจจุบันบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรได้ประกอบอาชีพครูในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน 
ซึ่งผู้ใช้บณัฑิตยอมรับถึงความสามารถของบัณฑิตท่ีผลิตออกไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรให้มี
คุณภาพในปีการศึกษา 2557 เป็นการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครั้งแรก ได้รับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี (3.51) ปีการศึกษา 2558 รับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ครั้งท่ี 2 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(3.86) ดังนั้นในการประเมินคุณภาพหลักสูตรในครั้งนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2559 
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หมวดที ่1  
การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  ช่ือย่อ กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (General Science)  

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103385 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์ สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีมี
ประโยชน์และมีคุณค่าแก่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3) สามารถสร้างนวัตกรรมท่ีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
5) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒ ิ(ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2538  

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

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2537  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2549  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒ ิ(ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3 *อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) พ.ศ. 2529  

(วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2537  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2540  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

4 อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ วท.บ. (ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2549  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) พ.ศ. 2555  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

5 อาจารย์ ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2544 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2550  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2557  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีล าดับ
ความเห็นชอบตามระเบียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2555 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 

2. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 

3. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 มี
ผลบังคับใช้กับนิสิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

4. สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557 
5. คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิตเมือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 

 
     การด าเนินการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 คือ เรื่อง การเปล่ียนแปลงราย
วิชาชีพครูจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ดังนั้นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงท าการเรียน
การสอนเป็นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งยังไม่ถึงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป คือ พ.ศ.2561 
 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 8 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

B.Ed.GSc_59_1.1_1: 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_1.1_2: 
ส ม อ . 08 เ รื่ อ ง ก า ร
เป ล่ียนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

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

สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีก าหนด 

B.Ed.GSc_59_1.1_3: 
ประวัติและคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 
 

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีล าดับความเห็นชอบตาม
ระเบียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม 2555 

2. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 
21 มกราคม 2556 

3. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 มีผลบังคับใช้กับ
นิสิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

B.Ed.GSc_59_1.1_4: 
มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_1.1_5: 
หนังสือรับรองหลักสูตร
ของ สกอ. 
B.Ed.GSc_59_1.1_6: 
หนังสือรับรองสถาบันการ
ผลิตของคุรุสภา 
B.Ed.GSc_59_1.1_7: 
มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557 
5. คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิตเมือ

วันท่ี18 ธันวาคม 2557 
    การด าเนินการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556 คือ เรื่อง การเปล่ียนแปลงรายวิชาชีพครูจาก
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ดังนั้นหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงท าการเรียนการสอนเป็นปีท่ี 3 ในปี
การศึกษา 2558 ซึ่งยังไม่ถึงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป คือ พ.ศ.2561 

  ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการด าเนินการ ปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2560 โดยมีการปรับให้สอดคล้องกับ 11 
มาตรฐานของคุรุสภาท่ีก าหนดขึ้นมาใหม่ และ ผ่านขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 25 
ต.ค. 2559 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559  เมื่อวันท่ี  11 พ.ย. 
2559 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2560  เมื่อวันท่ี  11 ม.ค. 2560 มีผลบังคับใช้กับนิสิต ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

ขณะนี้รอ สกอ. รับรองหลักสูตร และ คุรุสภา รับรอง
มาตรฐานสถาบันการผลิต 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท่ั ว ไ ป 
ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 
 
 

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

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(5 ปี) มีการด าเนินการครบทุกตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5  
    1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
    2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (5 ปี) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (5 ปี) ปีการศึกษา 2559 ตามแผนการเรียน 
(ตารางสอน) มีรายวิชาท่ีเปิดสอน 3 หมวด คือ  

B.Ed.GSc_59_1.1_4: 
มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_1.1_8: 
แฟ้มรายงานการประชุม
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_9: 
หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.
3 หลัก สูตรการ ศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       หมวดที่ 1 วิชาศึกษาท่ัวไป 10 วิชา จัดการเรียนการ
สอนโดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
      หมวดที่ 2 วิชาชีพครู 16 วิชา รวมทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือก และ  
      หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะสาขา 32 วิชา ท าให้หลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3  
       ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 58 วิชา ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
    4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (5 ปี) ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 
58 วิชา ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 2559 ครบ
ทุกรายวิชา  
    5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (5 ปี)  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 2559  

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_10: 
หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.
5 หลัก สูตรการ ศึกษา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_11: 
ม ค อ . 7 ห ลั ก สู ต ร
ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_12: 
แ ผ น ก า ร เ รี ย น ปี
การศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  

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

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.GSc_59_1.1_1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_1.1_2 สมอ.08 เรื่องการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_1.1_3 รายละเอียดแสดงประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_1.1_4 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_1.1_5 หนังสือรับรองหลักสูตรของ สกอ. 
B.Ed.GSc_59_1.1_6 หนังสือรับรองสถาบันการผลิตของคุรุสภา 
B.Ed.GSc_59_1.1_7 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
B.Ed.GSc_59_1.1_8 แฟ้มรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_9 หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_10 หน้าเวปไซต์แสดง มคอ.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_11 มคอ.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
B.Ed.GSc_59_1.1_12 แผนการเรียนปีการศึกษา 2559 
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หมวดที ่2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1)       

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  
ในปีการ ศึกษา  2558 ท่ี ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระ ดับอุ ดม ศึกษาแห่ ง ช า ติ   
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 
 บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จ
การศึกษารวม 47 คน ได้รับแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต จ านวน 17  ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 36.17 จากจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ัวไป เฉล่ียเท่ากับ  4.70 (79.90/17) 
(B.Ed.GSc_59_2.1_1: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต) 
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   

ล าดับ
ท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เฉล่ีย 4.70 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 47 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 17 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.70 

•  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.92 

•  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.59 

•  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.55 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.90 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ คะแนน 4.76 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน 4.48 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 36.17 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558  โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านระบบ
การลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  จ านวน 47 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 
46 คน จากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้วท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน ผู้
อุ ปสมบทและ ผู้ ท่ี เกณฑ์ทหาร จ านวน 0  คน คิดเป็นร้ อยละ 97.87 ซึ่ ง เ ท่ ากับ 4.89 คะแนน 
(B.Ed.GSc_59_2.2_1: รายงานผลภาวะมีงานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาภายใน 1 ปี) 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ท่ี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 100 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 47 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 47 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 46 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน 0 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

จากการพิจารณาผลการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตและภาวะมีงาน
ท าของบัณฑิตท่ีจบไปภายใน 1 ปี พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(4.70) และ บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรมีงานท าทุกคน ท้ังนี้คนท่ียังไม่ท างานได้ท าการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ลักษณะงานท่ีท า คือ รับราชการครู ครูอัตราจ้างของโรงเรียนรัฐบาล ครูโรงเรียนเรียนเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระ และ นักวิชาการศึกษา ท้ังนี้นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีผลิตออกมาในเรื่อง
ของเนื้อหาด้านวิชาการ ความอดทน เสียสละ และ ช่วยเหลืองานของหน่วยงาน  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.GSc_59_2.1_1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต 
B.Ed.GSc_59_2.2_1 รายงานผลภาวะมีงานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาภายใน 1 ปี 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
ผลการด าเนินงาน   
 - การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2556) 
(กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) มีระบบและกลไกในการรับนิสิตใหม่ โดยก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ ท่ัวไป ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (B.Ed.GSc_59_3.1_1: มคอ.2 เรื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร) ดังนี้ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
โปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ 2) ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมี
แผนการรับนิสิตปีการศึกษา 2556 – 2560 จ านวน 30 คนต่อปี (B.Ed.GSc_59_3.1_1: มคอ.2 เรื่อง
แผนการรับนิสิตในระยะเวลา 5 ปี) การรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร มีโครงการต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการ
โควต้านักเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 2) โครงการโควต้าพหุปัญญาเลิศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 3) โครงการสอบตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 4) โครงการสอบแอดมิชช่ันของท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (อปท.) 
  การสอบคัดเลือกผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มีรายละเอียดการพิจารณา
จากผลการสอบท่ีส าคัญ ดังนี้  

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

2. ผู้เข้าศึกษาต้องมีคะแนนวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้
การคัดเลือกกลุ่มสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 ใช้วิชา PAT2 (วิทยาศาสตร์) พิจารณา
ร่วมกับ PAT5 และ โครงการสอบตรงของ มศว ใช้ข้อสอบวิทยาศาสตร์ท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรออก
ให้กับส านักทดสอบทางการศึกษา ยกเว้นการสอบโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ไม่ต้องสอบ
แต่ใช้หลักฐานท่ีเคยผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

3. เมื่อผู้เข้าศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนแล้วผู้เข้าศึกษาต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยโครงการสอบของ มศว ใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ตาม
ส านักทดสอบทางการศึกษา เมื่อระบบการคัดเลือกสอบตรงส้ินสุดจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
ท าการส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปท่ีส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อท าการยืนยัน
จ านวนผู้เข้าศึกษา ถ้าหากจ านวนผู้เข้าศึกษาโครงการสอบตรง มศว ไม่เป็นไปตามแผนการรับ จะเพิ่ม
จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. เพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับในอัตราจ านวนรับตามแผน ±20% ดังนั้นเมื่อส้ินสุดการคัดเลือกนิสิตจะมีจ านวนอยู่ในช่วง 24 
– 36 คน เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการสอบในแต่ครั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการประชุม
พิจารณาในวันท่ีท าการสอบสัมภาษณ์เพื่อก าหนดแนวทางให้ได้นิสิตตามจ านวนท่ีเป็นไปตามแผน และ 
ทบทวนกระบวนการรับนิสิตปรับวิธีการให้เหมาะสม สรุป ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการรับนิสิต
ใหม่ในปีถัดไป แสดงระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ ดังภาพท่ี 3.1  
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ภาพที่ 3.1 ระบบและกลไกในการรับนิสิตใหม่ 
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  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ก าหนดให้ใช้
ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 1 เป็นต้นไป และ ได้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
จาก สกอ. และ รับรองมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา ถึงปีการศึกษา 2560 ท้ังนี้แผนการรับนิสิตตลอด 5 
ปีนั้นก าหนดจ านวนไว้ปีละ 30 คนต่อหนึ่งห้องเรียน โดยทางหลักสูตรก าหนดไว้ 1 ห้องเรียน และ จะรับ
นิสิตเข้าเรียนไม่เกิน 40 คนต่อปี เพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนท่ีมีรายวิชาท่ีเป็นปฏิบัติการ ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี และ วิชาบรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  คุณสมบัติของผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ การรับเข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการต่างๆ มีการด าเนินการ
ตามระบบและกลไกในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2560 (B.Ed.GSc_59_3.1_2: รวบรวมไฟล์ระเบียบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2556 – 2560) มีรายละเอียด 
ดังนี้  
  การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556  
  หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ ตามแผน
จ านวนการรับนิสิตท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 คือ 30 คน โดยแบ่งการรับออกเป็น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สอบตรงของ มศว โครงการพหุปัญญาเลิศ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ และ 
โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

1. โครงการสอบตรงของ มศว และ โครงการพหุปัญญาเลิศ ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนวิชาต่างๆ 
ตามท่ีส านักทดสอบทางการศึกษา มศว ก าหนด ได้แก่ วิชาวัดความถนัดทางการเรียน หรือ SWUSET (ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) วิชาวัดแววความเป็นครู (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) และ วิชา
เฉพาะวิทยาศาสตร์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนแล้วจะมีการสัมภาษณ์และประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา 

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

3. โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ผู้เข้าศึกษาต้องเลือกสอบในกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 1 คือ ใช้คะแนน GAT และ PAT5 เท่านั้น รวมกับ O-NET และ GPA จากนั้นประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ แล้วท าการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ผ่านเข้าศึกษา 
  จากผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2556 พบว่า จ านวนนิสิตใหม่ท่ีรับเข้าศึกษาอยู่ในขอบเขต
ของแผนการรับ (30 คน) คือ ±20% (24 – 36 คน) ดังนั้นเมื่อพิจารณาและทบทวนผลการด าเนินการเรื่อง
ผลการเรียนของนิสิตช้ันปีท่ี 1 แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงมีมติการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 
2557 ดังนี้ 1) ใช้แผนการรับนิสิตใหม่ จ านวน 30 คน 2) วิธีการรับนิสิตใหม่ใช้เหมือนโครงการปีการศึกษา 
2556 และ 3) วิธีการสอบโครงการสอบตรงเหมือนเดิม ยกเว้นการสอบโครงการแอดมิชช่ันของ ทปอ. 
เปล่ียนจากการใช้กลุ่ม 1 เป็นกลุ่ม 2 ของครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คือ จากเดิมใช้  ใช้คะแนน O-NET 
GPA GAT และ PAT5 เพิ่มเติมการพิจารณา PAT2 เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตัวเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ เมื่อผ่านข้อเขียนแล้วมีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียน และประกาศผลผู้
ผ่านเข้าศึกษา เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และปรับตัวเรียนวิชา
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น จากนั้นท าการรายงานเข้าท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งสู่งานรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือก
ในปีการศึกษา 2557  



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 17 
 

การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557  
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ด าเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบและกลไกการรับ

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ตามโครงการต่างๆ ดังนี้  1) โครงการโควต้านักเรียนเครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์ 2) โครงการโควต้าพหุปัญญาเลิศ โครงการสอบตรง และ 4) โครงการสอบแอดมิชช่ันของ 
ทปอ. โดยปีนี้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการคัดเลือกการสอบโครงการแอดมิชช่ันของ ทปอ. เปล่ียนจากการใช้
กลุ่ม 1 เป็นกลุ่ม 2 ของครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คือ จากเดิมใช้  ใช้คะแนน O-NET GPA GAT และ 
PAT5 เพิ่มเติมการพิจารณา PAT2 เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ เมื่อส้ินสุดกระบวนการรับเข้าศึกษา พบว่า หลักสูตรสามารถรักษาเกณฑ์
ข้อก าหนดทางคุรุสภาท่ีก าหนดให้หลักสูตรรับนิสิต จ านวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 1 
คน และเป็นไปตามแผนจ านวนรับท่ีปรากฏใน มคอ.2 และ เมื่อส้ินสุดการรับนิสิตโครงการต่างๆ พบว่า ได้
นิสิตเข้าเรียนรวม 33 คน  

จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2557 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตเป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มีนิสิตมา
รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 33 คน แต่มาเรียนเมื่อเปิดปีการศึกษา จ านวน 29 คน โดย 4 คน ท่ีไม่มาเรียนได้
ท าการสละสิทธิ์ไปเรียนท่ีสถาบันอื่น นอกจากนี้ท าการติดตามผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พบว่า นิสิตทุกโครงการมีผลการเรียนอ่อน คณะกรรมการจึงมีการ
ทบทวนการรับเข้าเพื่อให้ผู้ผ่านเข้ามาเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ โดยให้มีการ
ปรับเปล่ียนเกณฑ์การรับในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียด ดังนี้ คะแนนวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ส าหรับระบบการสอบตรงของ มศว และโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่ม
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT เช่นเดิม ส าหรับการสอบตรงทุก
โครงการก าหนดใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา 
เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 รวมถึงคะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 และ ไม่รับนิสิตสอบตรง
โควต้าคณะวิทยาศาสตร์เนื่องจากต้องการควบคุมจ านวนนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา จากนั้นท าการ
รายงานเข้าท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งสู่งานรับ
นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือกในปีการศึกษา 2558  

การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ มีรายละเอียด 

ดังนี้ คะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. 
ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการ
สอบตรงทุกโครงการใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน 
ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 จ านวน
รับตามแผน 30 คน โดยแบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการสอบแอดมิชช่ันของ 
ทปอ. จ านวน 10 คน นอกจากนี้ทาง สกอ. ขอความอนุเคราะห์ให้รับนิสิตโครงการ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 2 คน โดยนิสิตท่ีผ่านโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ความอนุเคราะห์เพื่อเป็นการผลิตครูได้ไปสอน
ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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เมื่อด าเนินการตามระบบและกลไก พบว่า จากการท่ีมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของคะแนนในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรูปแบบโครงการสอบตรง มศว มีแผนการรับ จ านวน 20 คน มีผู้ผ่าน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 13 คน มาท าการสอบสัมภาษณ์ 8 คน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณาแล้วในวันสัมภาษณ์สอบตรง จะได้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงมีมติให้แจ้งงานรับนิสิตใหม่ 
ให้เพิ่มจ านวนการรับนิสิตเข้ามาสัมภาษณ์โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. จากจ านวน 10 คน เป็น 22 
คน ให้เป็นไปตามแผนการรับ วันท าการสอบสัมภาษณ์แอดมิชช่ัน พบว่า แจ้งทาง สกอ. ให้รับเข้า
สัมภาษณ์ จ านวน 22 คน  มีผู้เข้าสัมภาษณ์ 18 คน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วในวัน
สอบสัมภาษณ์แอดมิชช่ัน จะได้นิสิตไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงงานรับนิสิตใหม่แจ้งว่าในรอบสอบตรงมี
นิสิตรายงานตัว 4 คน ดังนั้นจะมีผู้เรียนรวมสูงสุด คือ 22 คน ท าให้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงมีมติ
ให้แจ้งงานรับนิสิตใหม่ ให้ท าการประกาศรับนิสิตใหม่สอบตรงในรอบท่ี 3 โดยให้มีการปรับลดเกณฑ์โดย
การพิจารณาจากการสอบตรงรอบแรก มีการปรับเปล่ียนโดยลดเกณฑ์ในรายวิชาท่ีก าหนดไว้ทุกวิชา จาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยก าหนด PAT5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพียงวิชา
เดียว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบสอบตรง รอบท่ี 3 จ านวน 14 คน เมื่อส้ินสุดกระบวนการ
รับนิสิตใหม่รอบสอบตรงรอบท่ี 1 แอดมิชช่ัน และ สอบตรงรอบท่ี 3 มีนิสิตรายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 
33 คน และ ทาง สกอ. แจ้งผลการพิจารณาทุนโครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีนิสิตผ่านการพิจารณา 
จ านวน 2 คน ท าให้มีนิสิตเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 เป็นจ านวน 35 คน  

จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตเป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มีนิสิต
มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 35 คน นอกจากนี้เมื่อติดตามผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พบว่า นิสิตทุกโครงการมีผลการเรียนในระดับดี คณะกรรมการจึง
มีการทบทวนการรับเข้าเพื่อให้ผู้ผ่านเข้ามาเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ ดังนั้น 
จึงมีการปรับเกณฑ์ส าหรับการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 คือ มีคะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 
2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 ท้ังนี้พิจารณารับจ านวนตามแผน คือ 30 คน แบ่งเป็น
โครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการแอดมิชช่ัน จ านวน 10 คน โดยพิจารณาเพิ่มเติม
จ านวน 2 คน จากโครงการทุนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี คือ ประกาศระเบียบการ
รับนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 จากนั้นท าการรายงานเข้าท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งสู่งานรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือก
ในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559  
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ มีรายละเอียด 

ดังนี้ คะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. 
ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการ
สอบตรงทุกโครงการใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน 
ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 จ านวน
รับตามแผน 30 คน โดยแบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการสอบแอดมิชช่ันของ 
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ทปอ. จ านวน 10 คน และ ให้โควตารับนิสิต จ านวน 2 คน โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนิสิตท่ี
ผ่านโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษา  

จากการด าเนินการรับเข้าศึกษาต่อโครงการสอบตรง มศว ท่ีมีการปรับคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ าจากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 พบว่า มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จ านวน 23 
คน (สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ผ่านเกณฑ์รอบแรก 13 คน) มาท าการสัมภาษณ์ 17 คน คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วในวันสัมภาษณ์สอบตรง จะได้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงมีมติให้แจ้ง
งานรับนิสิตใหม่ ให้เพิ่มจ านวนการรับนิสิตเข้ามาสัมภาษณ์โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. จาก 10 คน 
เป็น 13 คน (ตามนโยบายการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ไม่ให้แจ้งจ านวนเกินรวมตามแผนท่ีก าหนดไว้) 
มาท าการสัมภาษณ์ 6 คน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วในวันสอบสัมภาษณ์แอดมิชช่ัน จะ
ได้นิสิตไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงงานรับนิสิตใหม่แจ้งว่าในรอบสอบตรงมีนิสิตรายงานตัว 4 คน ดังนั้นจะมี
ผู้เรียนรวมสูงสุด คือ 22 คน ท าให้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงมีมติให้แจ้งให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการแจ้งงานรับนิสิตใหม่ ให้ท าการประกาศรับนิสิตใหม่สอบตรงในรอบท่ี 3 ทางหลักสูตรได้รับการ
แจ้งกลับจากทางคณะวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีนโยบายให้รับเข้าศึกษาในรอบท่ี 3 รวมถึงในปีการศึกษานี้ไม่มี
นิสิตผ่านผลการพิจารณาทุนโครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อส้ินสุดการการสอบตรงของ มศว และ 
สอบระบบแอดมิชช่ัน ท าให้มีนิสิตรวมในปีการศึกษา 2559 เป็น 21 คน แสดงผลการสอบคัดเลือกดัง
ตาราง 3.1 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

 จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มี
นิสิตมารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 21 คน (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) นอกจากนี้เมื่อติดตามผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พบว่า นิสิตทุกโครงการมีผลการเรียนปกติ (ตาราง 3.2) คณะกรรมการจึงมีการ
ทบทวนการรับเข้าเพื่อให้ผู้ผ่านเข้ามาเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ ดังนั้น จึงมี
การปรับเกณฑ์ส าหรับการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 คือ มีการปรับคะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็น
ครู (PAT5) จาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นไปตามนโยบายท่ีจะให้โอกาส
ผู้เรียนได้เข้ามาพัฒนาความเป็นครูได้มากขึ้น โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการ
ใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 ท้ังนี้พิจารณารับจ านวนตามแผน 
คือ 30 คน แบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการแอดมิชช่ัน จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจ านวน 2 คน จากโครงการทุนสามจังหวัดชายแดนใต้  

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้แจ้งเรื่องจ านวนการรับนิสิตผ่านข้อเขียนเข้า
สัมภาษณ์นั้นให้พิจารณาจ านวนมากกว่าแผนการรับร้อยละ 50 เช่น รอบสอบตรงตามแผนแจ้งรับ 20 คน 
ให้เพิ่มเข้ามาสัมภาษณ์ 30 คน และ เมื่อเสร็จส้ินรอบรับตรงแล้วเมื่อทราบจ านวนรายงานตัว ให้แจ้งยอด
การรับเข้าสัมภาษณ์แอดมิชช่ันเพิ่มจาก 10 คน ให้รวมยอดท่ีหายไปตามแผนจากสอบตรง แล้วเรียกเข้า
สัมภาษณ์รวมนิสิตท่ีเข้าศึกษาไม่เกิน 40 คน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข จากปีการศึกษา 2559 ท่ีไม่สามารถ
รับนิสิตได้ตามแผนเพราะไม่ทราบจ านวนท่ีนิสิตไม่มาสัมภาษณ์ ท้ังนี้โดยเฉล่ียผู้ท่ีมาสัมภาษณ์จากการผ่าน
ข้อเขียนของหลักสูตร คือ ร้อยละ 70 ให้ได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี คือ ประกาศระเบียบการรับนิสิตใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 จากนั้นท าการรายงานเข้าท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งสู่งานรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือกในปี
การศึกษา 2560 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
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ตาราง 3.1 จ านวนนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2555 – 2559 

โครงการรับเข้าศึกษา จ านวนนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. โครงการสอบตรง มศว รอบแรก และพหุปัญญาเลิศ 21 24 25 4 17 
2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์* 2 3 2 - - 
3. โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. 8 5 2 15 4 
4. โครงการสอบตรง มศว รอบสาม - - - 14 - 
5. โครงการทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้** - - - 2 0 

รวม 31 32 29 35 21 
หมายเหตุ แผนการรับนิสิตท่ีปรากฏใน มคอ.2 คือ ปีการศึกษา ละ 30 คน  
* หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ไม่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2558 
** หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 
 
ตาราง 3.2 ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิต ปีการศึกษา 2556 – 2559 

รหัสวิชา/รายวิชา 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ผลการเรียนที่ไม่ปกติของนิสิตรหัสนิสิต 
ID56 ID57 ID58 ID59 

W E W E W E W E 
MA115 CALCULUS I - 8 14 - 2 - - - 
CH100  GENERAL CHEMISTRY I - - - 1 - - - - 
PY100 GENERAL PHYSICS  - - - - - 1 - - 
BI101 BIOLOGY I - - - - - - - - 

 
การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560  
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ มีรายละเอียด 

ดังนี้ คะแนนสอบวิชาวัดแววความเป็นครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (ปรับจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย) โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการใช้
คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 จ านวนรับตามแผน 30 คน โดย
แบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. จ านวน 10 คน 
(B.Ed.GSc_59_3.1_2: รวบรวมไฟล์ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
ต่างๆ ปีการศึกษา 2556 – 2560) และ ให้โควต้ารับนิสิต จ านวน 2 คน โครงการ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยนิสิตท่ีผ่านโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษา  
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จากการด าเนินการรับเข้าศึกษาต่อโครงการสอบตรง มศว ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีผู้ผ่าน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จ านวน 28 คน (สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ผ่านเกณฑ์รอบแรก 8 คน และ 
สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ผ่านเกณฑ์รอบแรก 23 คน) จึงเรียกเข้าสัมภาษณ์ท้ังหมด มาท าการสัมภาษณ์ 
19 คน และ งานรับนิสิตใหม่ได้แจ้งจ านวนคนท่ีรายงานตัวรอบสอบตรง จ านวน 13 คน คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันจะได้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน จึงมีมติให้แจ้งงานรับนิสิตใหม่ ให้เพิ่ม
จ านวนการรับนิสิตเข้ามาสัมภาษณ์โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. จาก 10 คน เป็น 30 คน โดย
อ้างอิงจากผู้ท่ีเข้าสัมภาษณ์ ประมาณ ร้อยละ 70 พบว่า มีนักเรียนมาสัมภาษณ์รอบ จ านวน 23 คน และ 
มีนักเรียนทุนโครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านคุณสมบัติ จ านวน 1 คน ท าให้มีนิสิตรวมเข้าศึกษา
เบื้องต้นก่อนการรายงานตัวของรอบแอดมิชช่ัน จ านวน 37 คน แสดงผลการสอบคัดเลือกดังตาราง 3.3 
(B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

  
ตาราง 3.3 จ านวนนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2556 – 2560 

โครงการรับเข้าศึกษา จ านวนนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา (คน) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. โครงการสอบตรง มศว รอบแรก และพหุปัญญาเลิศ 24 25 4 17 13 
2. โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์* 3 2 - - - 
3. โครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. 5 2 15 4 23 
4. โครงการสอบตรง มศว รอบสาม - - 14 - - 
5. โครงการทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้** - - 2 0 1 

รวม 32 29 35 21 37*** 
หมายเหตุ แผนการรับนิสิตท่ีปรากฏใน มคอ.2 คือ ปีการศึกษา ละ 30 คน  
* หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ไม่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2558 
** หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 
*** จ านวนท่ีรายงาน ณ วันท่ีสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชช่ัน วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
 

จากผลการด าเนินการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 พบว่า สามารถด าเนินการให้จ านวนการรับ
นิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับของนิสิต ตาม มคอ.2 คือ จ านวน 30 คน ±20% ของแผนการรับนิสิต มี
นิสิตใหม่รายงานตัวแล้ว 13 คน และ รอผลการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการรอบแอดมิชช่ัน จ านวน 
23 คน และ โครงการ 3 ชายแดนใต้ 1 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 37 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2560) 
คณะกรรมการจึงมีการทบทวนการรับเข้านิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 คือ มีการปรับคะแนนสอบวิชาวัดแวว
ความเป็นครู (PAT5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยโครงการสอบแอดมิชช่ันของ ทปอ. ใช้คะแนนกลุ่มครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 2 ใช้คะแนน PAT5 และ PAT2 ร่วมกับ GAT ส าหรับการสอบตรงทุกโครงการ
ใช้คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร่วมกับการสอบ 7 วิชาสามัญใช้คะแนน ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้ใช้คะแนน PAT1, PAT2 และ PAT5 ท้ังนี้พิจารณารับจ านวนตามแผน 
คือ 30 คน แบ่งเป็นโครงการสอบตรง มศว จ านวน 20 คน และ โครงการแอดมิชช่ัน จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจ านวน 2 คน จากโครงการทุนสามจังหวัดชายแดนใต้ และ แจ้งเรื่องจ านวนการรับนิสิต
ผ่านข้อเขียนเข้าสัมภาษณ์นั้นให้พิจารณาจ านวนมากกว่าแผนการรับร้อยละ 50 ให้ได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
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ดี คือ ประกาศระเบียบการรับนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 จากนั้นท าการรายงานเข้าท่ีประชุม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งสู่งานรับนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือกในปีการศึกษา 2561 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ก่อนท่ีจะเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา นั้น ได้มีความพร้อมท้ังด้าน
วิชาการ และ กิจกรรม และ ปรับตัวเข้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้ผู้เรียนอาจต้อง
ปรับตัวกับการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนมีความแตกต่างกันมาจากบริบทของการจบการศึกษาท่ี
แตกต่าง เนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษามีความลุ่มลึกกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจบมา และ 
การท ากิจกรรมกลุ่มจะช่วยท าให้เกิดความรักและความสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ เมื่อผ่าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิตช้ันปีท่ี 1 จะสามารถปรับตัวและสามารถเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น และ 
จบการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต โดยท าการติดตามอัตราคงอยู่และผลการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 เมื่อเรียนจบการของนิสิตจากจ านวนคงเหลือแสดงดังภาพ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  
ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมของหลักสูตร (เป็นคณะกรรมการท่ีอยู่ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์/คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ได้มีข้อก าหนดในท าแผน
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมตามบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ จากนั้น
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับกิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษานั้น มีท้ังด้านวิชาการ และ ด้านพัฒนานิสิต ซึ่งนิสิตใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ด้วยการเข้าร่วมโครงการ GSC Open House เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
และ การปรับตัวในการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาตลอดจนจบหลักสูตร (B.Ed.GSc_59_3.1_4: โครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ปีการศึกษา 2559) และ โครงการปรับพื้น
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ฐานความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตเตรียมความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ (B.Ed.GSc_59_3.1_5: โครงการปรับพื้นฐานของ
คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559) จากนั้นนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับในการจบหลักสูตรท่ีเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(B.Ed.GSc_59_3.1_6: โครงการปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) นอกจากนี้
นิสิตช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นครู ท่ีจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต เพื่อให้นิสิต
ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (B.Ed.GSc_59_3.1_7: โครงการ
ส่งเสริมความเป็นครู) เมื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการแล้วจะมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน เพื่อน าไปทบทวนกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และ เสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้น และน าเป็น
แนวทางในการปฏิบัติท่ีดีต่อไป 

 
การเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2556  
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 ตามแผนกิจกรรม โดยมีการถ่ายทอดให้เกิดกระบวนการท่ีส าคัญในการ
ผลักดันนิสิตให้มีความสามารถทางการเรียน มีจิตอาสาสาธารณะในการท ากิจกรรม และ จบเป็นบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพ ซึ่งระหว่างท่ีท าการศึกษาทางหลักสูตรได้ผลักดันให้นิสิตได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเพื่อฝึกฝนทักษะความสามารถในการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีในการผลักดันนิสิตให้ได้รับรางวัลระดับชาติ และ ส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพและนายจ้าง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการด าเนินการและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษา 
2557 ดังนี้  

1. โครงการเปิดบ้านสีชมพู ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชาได้จัดขึ้นเพื่อแนะน าหลักสูตร
ให้กับนิสิตใหม่และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้รุ่นน้องท่ีเป็นนิสิตใหม่นั้นสามารถปรับตัวเข้าหากัน
ได้ คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาร่วมกับนิสิตและให้ค าแนะน าให้เปล่ียนช่ือโครงการเป็น โครงการ GSC 
Open House#1 เพื่อให้เห็นความชัดเจนของรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 และ ให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรเป็นผู้แนะน าการเรียนการสอนในหลักสูตรเบ้ืองต้นด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต และ
ใหน้ิสิตรุ่นพี่เป็นคนด าเนินการเรื่องกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการเหมือนเดิม  

2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีจัดโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการท่ี
ให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน 
ผลส าเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นกับนิสิตในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียน
ผ่านทุกคนในวิชา BI101 CH100 และ PY100 ยกเว้นวิชา MA115 มีนิสิตไม่ผ่านจ านวน 8 คน ให้
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนด าเนินการให้นิสิตกลุ่มนี้ลงทะเบียนเรียนให้จบตามการศึกษาปกติต่อไป 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นในการปรับเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ด้วยการพิจารณารายวิชา
คณิตศาสตร์ด้วย ท้ังนี้ทางฝ่ายวิชาการเห็นความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากต้องเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จึงเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษอีก 1 วิชาในการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2557 

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ การท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์นิสิต 
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มศว คือ ทักษะการส่ือสาร เน้น 3 ด้าน คือ การถ่ายทอด การใช้ภาษา และ การใช้ไอซีที ซึ่งกิจกรรมจะ
ด าเนินการโดยกองกิจการนิสิต มศว ท่ีให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 มาท ากิจกรรมร่วมกันโดยกิจกรรมพยายามให้นิสิต
เกิดอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ คือ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะ มีทักษะส่ือสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และ พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ท้ังนี้กองกิจการ
นิสิตจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สะท้อนการเกิดอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ มากขึ้นโดยให้แต่ละคณะ
ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2557 ภายใต้การประสานงานของกอง
กิจการนิสิต มศว 

4. โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ช้ันปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา เนื่องจาก
ในปีการศึกษา 2556 คุรุสภาได้มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการเรียนรู้จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน 
และให้นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตร กศ.บ. ทุกหลักสูตรต้องเรียนวิชาชีพครูทุกเทอมหรือมีกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูให้กับนิสิต ท้ังนี้ตามแผนการเรียนในหมวดวิชาชีพครู นิสิตทุกช้ันปีจะเรียนวิชาชีพครูทุกปี แต่มี
เพียงนิสิตช้ันปีท่ี 1 จะเรียนรายวิชา ED111 ในภาคเรียนท่ี 2 ของปีท่ี 1 ท าให้ภาคเรียนท่ี 1 ของปี 1 
จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมให้ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะร่วมผลิตได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะพลศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
ให้กับนิสิต พบว่าผลตอบรับของการจัดกิจกรรมดีมาก คณะกรรมการจึงเล็งเห็นให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปี
การศึกษา 2557 และ ให้คงฐานกิจกรรม 6 ฐาน เหมือนเดิม โดยความรับผิดชอบแต่ละคณะร่วมผลิต 
 
 การเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีโครงการและกิจกรรมท่ีจัดขึ้นและส่งเสริม
และผลักดันให้นิสิตเข้าร่วมเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557” 
ตามแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ “โครงการ GSC Open House#1” และ “โครงการปรับพื้นฐาน
วิชาวิทยาศาสตร์”  ตามแผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์
นิสิต มศว” และ ตามแผนกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ “โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิต
หลักสูตร กศ.บ.ช้ันปีท่ี 1” ท่ีส่งเสริมบัณฑิตอันพึงประสงค์ 5 ด้าน และ ส่งเสริมความเป็นครู ซึ่งทุก
โครงการนิสิตใหม่ของหลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ท่ัวไป เข้าร่วมทุกคนและเมื่อพิจารณาผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นิสิตใหม่มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก เพราะกิจกรรมด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีรุ่นพี่และอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม รวมถึงเข้าใจการเรียนหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต้องเรียน 5 ปี โดย 4 ปี เรียนใน
มหาวิทยาลัยและปีสุดท้ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา การจบการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบ 8 กิจกรรม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนนั้นมีท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ 
ภาคสนาม ระบบการเรียนการสอนมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึงเรื่อง
ทุนการศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนโดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนตามโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น นิสิตได้พบเพื่อนใหม่ต่าง
สาขาวิชา และ ต่างคณะ ท าให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมระดับมหาวิทยาลัย เพราะกิจกรรมท่ีทุก
โครงการจัดให้เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปผล
การด าเนินการในกลุ่ม และร่วมการน าเสนอผลการด าเนินการได้  
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  จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่      
ปีการศึกษา 2557 ทุกโครงการจะมีการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พบว่า ทุกโครงการนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นท่ีประชุมมีมติคงรูปแบบของกิจกรรม แต่เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ จึงควรพัฒนาโครงการและกิจกรรม ดังนี้ในปีการศึกษา 
2558  

1. โครงการ GSC Open House#1 ควรจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนกิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านวิชาการและการพัฒนา
กิจกรรมนิสิต และให้คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมออกแบบกิจกรรมกับรุ่นพี่เพื่อฝึกทักษะการถ่ายทอดให้กับ
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และยังคงให้นิสิตรุ่นพี่เป็นคนด าเนินการเรื่องกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ
เหมือนเดิม ท้ังนี้จะมีการเปล่ียนช่ือโครงการเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษา และ รวบรวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
แผนการด าเนินการท่ีชัดเจน 

2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการท่ีให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต
ในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชายกเว้นวิชา MA115 มี
นิสิตถอนจ านวน 8 คน เนื่องจากได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา ท าให้นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้อีกครั้ง และท าให้ข้อสรุปในปีการศึกษา 2558 มีการใช้คะแนน PAT1 ในการ
คัดเลือกในโครงการสอบตรงของ มศว  

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นปีการศึกษา 2558 
ยังคงรูปแบบภาพรวมของโครงการและเปล่ียนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีไม่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์นิสิต 
9 ประการ 

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

 
การเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต

หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ปีการศึกษา 2558 ตามแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมท่ีทุกโครงการจัดให้เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินการในกลุ่ม และร่วมการน าเสนอผลการด าเนินการได้  

จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2558 ทุกโครงการจะมีการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พบว่า ทุกโครงการนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นท่ีประชุมมีมติคงรูปแบบของกิจกรรม แต่เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ จึงควรพัฒนาโครงการและกิจกรรม ดังนี้ในปีการศึกษา 
2559 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
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1. โครงการเตรียมความพร้อมให้คงรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และ พัฒนาหรือ
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์ และ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้
เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ 

2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการท่ีให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต
ในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชา ดังนั้นยังคงใช้คะแนน 
PAT1 ในการคัดเลือกในโครงการสอบตรงของ มศว  

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นปีการศึกษา 2559 
ยังคงรูปแบบภาพรวมของโครงการและเปล่ียนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีไม่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์นิสิต 
9 ประการ และ เพิ่มกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ 

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

การเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต

หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ปีการศึกษา 2559 ตามแผนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมท่ีทุกโครงการจัดให้เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินการในกลุ่ม และร่วมการน าเสนอผลการด าเนินการไ ด้  
(B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2559 ทุกโครงการจะมีการสรุปและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พบว่า ทุกโครงการนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นท่ีประชุมมีมติคงรูปแบบของกิจกรรม แต่เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ จึงควรพัฒนาโครงการและกิจกรรม ดังนี้ในปีการศึกษา 
2560 (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

1. โครงการเตรียมความพร้อมให้คงรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และ พัฒนาหรือ
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์  และ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้
เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ 

2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการท่ีให้นิสิตปรับความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาละ 1 วัน ผลส าเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต
ในหลักสูตรคือนิสิตสามารถเรียนวิชาพื้นฐานได้และมีผลการเรียนผ่านทุกคนในวิชา ดังนั้นยังคงใช้คะแนน 
PAT1 ในการคัดเลือกในโครงการสอบตรงของ มศว  

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตทุกคน
ต้องเข้าร่วมเพื่อให้จบตามหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นปีการศึกษา 2559 
ยังคงรูปแบบภาพรวมของโครงการและเปล่ียนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีไม่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์นิสิต 
9 ประการ และ เพิ่มกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 28 
 

4. โครงการเสริมทักษะความเป็นครูให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.ช้ันปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับผล
การตอบรับในการจัดกิจกรรมดีมาก คณะกรรมการจึงเล็งเห็นให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปีการศึกษา 2560 และ 
ให้คงฐานกิจกรรม 6 ฐาน เหมือนเดิม โดยความรับผิดชอบแต่ละคณะร่วมผลิต 

จากความส าเร็จของระบบการคัดเลือกของนิสิตใหม่ท่ีมีการคงความเข้มข้นในความเป็นครูของ
นิสิตใหม่จากนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการคัดกรองผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติและความต้ังใจในความเป็น
ครูสูง ประกอบกับการปลูกฝังความเป็นครูด้วยโครงการเตรียมความพร้อมท่ีมีคณาจารย์และนิสิตใน
หลักสูตรร่วมกันก ากับดูแล ท าให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 สามารถบันทึกกิจกรรม จ านวน 8 กิจกรรม เมื่อจบปี
การศึกษาช้ันปีท่ี 1 (ภาพท่ี 3.3: บันทึกหน้ากิจกรรมของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 – 2559) 
นอกจากนี้หลักสูตรมีแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตท้ังทางด้านวิชาการให้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานของหลักสูตร และ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลท าให้อัตราการคงอยู่
ของนิสิตจากสถิติจ านวนนิสิตและจ านวนการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 – 2559 
พิจารณาร่วมกับข้อมูลท่ีเก็บโดยหลักสูตร พบว่า อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต
หลักสูตรนี้อยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 100±20% ดังแสดงในตารางท่ี 3.5 และ ตารางท่ี 3.6 

 

 
ภาพที่ 3.3 ระบบ supreme 2004 แสดงหน้าบันทึกกิจกรรมของนิสิต 
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ตาราง 3.4 ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิต ปีการศึกษา 2556 – 2559 

รหัสวิชา/รายวิชา 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ผลการเรียนที่ไม่ปกติของนิสิตรหัสนิสิต 
ID56 ID57 ID58 ID59 

W E W E W E W E 
MA115 CALCULUS I - 8 14 - 2 - - - 
CH100  GENERAL CHEMISTRY I - - - 1 - - - - 
PY100 GENERAL PHYSICS  - - - - - 1 - - 
BI101 BIOLOGY I - - - - - - - - 

 
ตาราง 3.5 ข้อมูลนิสิตเรื่องอัตราการคงอยู่ พ.ศ.2552 - 2559 
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)  
ร้อยละ 

การคงอยู่ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2552 47 47 47 47 47 47 0 0 0 100 
2553 45 - 45 45 45 45 45 0 0 100 
2554 48 - - 48 48 48 48 48 1 100 
2555 30 - - - 30 30 30 30 30 100 
2556 32 - - - - 32 32 32 32 100 
2557 29 - - - - - 29 30 31 106.9 
2558 35 - - - - - - 35 28 - 
2559 21 - - - - - - - 21  

   อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 100 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 30 
 

ตาราง 3.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 2553 – 2559 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/ร้อยละ) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ปี 2549 29 29  
(100%) 

      

ปี 2550 35  34 
(97.14%) 

     

ปี 2551 35   36  
(102.9%) 

    

ปี 2552 47    47 
(100%) 

   

ปี 2553 45     44 * 
(97.8%) 

  

ปี 2554 48 
 

     47** 
(97.9%) 

 

ปี 2555 30       31 
(103.33

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

จากผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2555 – 2559 พบว่า 
ระบบและกลไกสามารถท าให้นิสิตสามารถเรียนได้ตามแผนการเรียนของหลักสูตรและมีผลการเรียนเป็น
ปกติอย่างต่อเนื่อง และ การบันทึกกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ครบภายใน 1 ปีการศึกษา รวมถึง
อัตราการคงอยู่ของนิสิต และการจบการศึกษาของบัณฑิตอยู่ในระดับท่ีดี กรรมการบริหารหลักสูตร จึง
ทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนิสิตให้ใช้รูปแบบเดิมในปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งแผน
ก าหนดกิจกรรมท่ีด าเนินการต่อไป  (B.Ed.GSc_59_3.1_3: แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.GSc_59_3.1_1 มคอ.2 หน้า 10; มคอ.2 เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร และ  
เรื่องแผนการรับนิสิตในระยะเวลา 5 ปี 

B.Ed.GSc_59_3.1_2 ไฟล์ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการต่าง ๆ 
ปีการศึกษา 2556 – 2560 

B.Ed.GSc_59_3.1_3 แฟ้มรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_3.1_4 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

ปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_59_3.1_5 โครงการปรับพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_59_3.1_6 โครงการปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.GSc_59_3.1_7 โครงการส่งเสริมความเป็นครู 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
ผลการด าเนินงาน   
 -  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิต แสดงดังภาพ 3.3 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมของหลักสูตร ได้มีข้อก าหนดในท าแผน
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมตามบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรี ยนรู้ การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะส าคัญท่ีเด็กและเยาวชนควรม ีคือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (3R) และ ทักษะการคิด (4C) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน 
(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การส่ือสาร 
(Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิต
และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  สรุป
ประเด็นคือการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปหรืออยู่ร่วมกับสังคมได้ ท้ังนี้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปีเป็นผู้ก ากับและควบคุม รวมถึงให้
ค าปรึกษาและแนะน าด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร เรื่อง การลงทะเบียนเรียน การใช้ชีวิต ทุนการศึกษา 
และ การท ากิจกรรมตลอดหลักสูตรเพื่อให้จบเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ และ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
จากนั้นประชาสัมพันธ์และให้นิสิตเข้าร่วมโครงการท่ีเป็นข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา 
รวมถึงหลักสูตร ส าหรับโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม เมื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการแล้ว
จะมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมินเพื่อเป็นมุมมองส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้ดี
ขึ้น และน าเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ครั้งถัดไป 

ก่อนเปิดเรียนในทุกปีการศึกษา กองบริการการจัดโครงการประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้
ค าแนะน าในการให้ค าปรึกษากับนิสิตด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรมีการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี โดยด าเนินการภายใต้งานวิชาการและงาน
กิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยงกับกองบริการการศึกษา และ กองกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้หลักสูตรอยู่ในการดูแลของภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ซึ่งภาควิชาการมีการบริหารงาน
แบ่งเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับงานฝ่าย
วิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจารย์จะ
ได้สอนนิสิตท่ีอยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการต่างๆ ให้กับนิสิตได้ 
ในกรณีท่ีไม่มีช่ัวโมงการเรียนการสอนท่ีตรงกับนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาจะพบนิสิต
พร้อมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ค าแนะน าด้านต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามกรอบ
ของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิตนั้นเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ เพราะมีภาระงานท่ีก าหนดไว้ขั้นต่ า 2 
ภาระงานต่อสัปดาห์ (B.Ed.GSc_59_3.2_2: ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว) แสดงระบบและกลไก
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตดังภาพท่ี 3.4 และ แสดงตัวอย่างกิจกรรมท่ีให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ ดังตารางท่ี 3.7 
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ภาพที่ 3.4 ระบบและกลไกในการพัฒนานิสิต 
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ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างกิจกรรมท่ีให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
(คุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม, (2) ด้านความรู้, (3) ด้านทักษะทางปัญญา, (4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, (6) ด้านทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของบัณฑิต) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการหรือกิจกรรม หน่วยงานที่จัด/
ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพตามกรอบคุณวุฒ ิ
กลุ่มเป้าหมาย 

1 GSC Open House ระดับหลักสูตร  
(นิสิตชั้นปีที่ 2)  

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

2 ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นครู ระดับมหาวิทยาลัย 
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะ
ร่วมผลิต) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

3 ค่ายบัณฑิตไทยในอุดมคติใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระดับหลักสูตร  
(นิสิตชั้นปีที่ 2)  

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

4 ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ระดับคณะ 
(สโมสรนิสิต) 

1, 4 
(นิสิตชั้นปีที่ 1 – 5) 

6 GSC Sport day ระดับหลักสูตร 
(นิสิตชั้นปีที่ 3) 

1, 2, 3, 4 
(นิสิตชั้นปีที่ 1 – 5) 

7 ปัจฉิมนิเทศ ระดับหลักสูตร 
(นิสิตชั้นปีที่ 4) 

1, 2, 3, 4, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 5) 

8 โครงการแสดงผลงานนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ระดับหลักสูตร 
(คณาจารย์) 

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(นิสิตชั้นปีที่ 1) 

10 โครงการที่จัดข้ึนในรายวิชา เช่น วท322 โครงการ
บูรณาการการเรียนการสอนฯ 

ระดับหลักสูตร 
(คณาจารย์) 

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

 
  ด้านแนะแนวการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษานั้น นิสิตจะเข้าร่วมโครงการกับทางคณะวิทยาศาสตร์ 
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โครงการท่ีนิสิตในหลักสูตรเป็นคนด าเนินการ คือ เปิดบ้านสี
ชมพู ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 เรียนรู้ในการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับพฤติกรรมให้สามารถใช้
ชีวิตกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยการติดต่อส่ือสารระหว่างนิสิตกับท่ีปรึกษานั้นมีหลายช่องทางได้แก่  

1. โทรศัพท์ เพราะนิสิตทราบเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ท่ีปรึกษาในวันท่ีจัดโครงการเปิดบ้านสีชมพู  
2. อีเมล เพราะจะมีการมอบหมายงานและติดต่อส่ือสารรวมถึงการส่งงานทางอีเมล 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ท่ีมีการติดป้ายนัดหมายนิสิต เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หรือ การท า

กิจกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงงานทุนการศึกษา 
4. ระบบ Supreme2004 ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อนิสิตภายใต้การศึกษา หรือ รายวิชา

ท่ีท าการสอนได้โดยตรง 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2556  
หลักสูตรได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบและกลไก

ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ท าให้ผลการด าเนินการของกิจกรรมเป็นไปตามแผน คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลด าเนินการปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดท่ีเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตปกติ ยกเว้นในรายวิชา MA115 ท่ีมีนิสิตมีผลการเรียน
ผิดปกติ คือ ไม่ผ่าน จ านวน 2 คน ซึ่งนิสิตได้แจ้งทางอาจารย์ ท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษาได้แจ้งให้
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อด าเนินการให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาตาม
กรอบของเวลา  

2) มีนิสิตได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปีการศึกษา 2557 คือ นายรักษวิชช์  ปรัสพันธ์ ซึ่งเป็น
รางวัลท่ีนิสิตได้รับมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 โดยเยาวชนคุณภาพแห่งปีการศึกษา 2555 และ 2556 คือ 
นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิต และ นางสาวชุติมา  อันชนะ  ดังนั้นการด าเนินการระบบให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่นิสิตจึงใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 เช่นเดียวกับ ปีการศึกษา 2556 และ
ผลักดันให้นิสิตได้รับรางวัลและทุนการศึกษาอย่างน้อย 1 รางวัล และ 1 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ให้เพิ่ม
ช่องทางการติดต่อกับนิสิตโดยใช้ Facebook เพิ่มเติมเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทันสมัย  
 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2556 มีความเห็นให้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2557 โดยเพิ่มเติมเรื่องการผลักดันให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนมากขึ้น
หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์    
 
 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2557 
 หลักสูตรได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบและกลไก
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ท าให้ผลการด าเนินการของกิจกรรมเป็นไปตามแผน คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลด าเนินการปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดท่ีเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตครบตามแผนท่ีก าหนดส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้แก่ นิสิตเข้า
ร่วมโครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ และ โครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์   
 2) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจารย์ในหลักสูตรจะได้สอนนิสิตท่ีอยู่ภายใต้การให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการต่างๆ ให้กับนิสิตได้ ท าให้นิสิตสามารถพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ในเวลาเรียนและสามารถสอบถามเรื่องต่างๆ ได้ท้ังกิจกรรมท่ีใช้จบตามหลักสูตร และ 
วิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ถ้านิสิตมีปัญหาเรื่องการเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยตรง เช่น ในกรณีของนิสิตช้ันปีท่ี 1 รหัส 57 เรียนรายวิชา 
MA115 นิสิตท าคะแนนได้ไม่ดี ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงแจ้งให้นิสิตไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท า
การถอนรายวิชาดังกล่าว ท าให้นิสิตถอนรายวิชา MA115 จ านวน 14 คน ซึ่งอาจารย์ ท่ีปรึกษา
ประสานงานกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้และจบภายใต้กรอบของเวลา 
และนิสิตท่ีไม่ได้ถอนรายวิชา MA115 สามารถผ่านได้ทุกคน นอกจากนี้ในรายวิชา SC252 ส าหรับนิสิตช้ันปี
ท่ี 2 อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้ท่ีปรึกษาทราบว่ามีนิสิตมีผลการเรียน E จ านวน 2 คน และให้แจ้งให้อาจารย์
จัดการเรียนการสอนด าเนินการเพื่อให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในปีการศึกษาต่อไป โดยให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาแจ้งให้นิสิตรับทราบ เพื่อท าการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาก าหนด  
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 3) ในกรณีท่ีไม่มีช่ัวโมงการเรียนการสอนท่ีตรงกับนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา
จะพบนิสิตพร้อมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ค าแนะน าด้านต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพื่อให้จบการศึกษา
ตามกรอบของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิตนั้นเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ เพราะมีภาระงานท่ีก าหนด
ไว้ขั้นต่ า 2 ภาระงานต่อสัปดาห์  
 4) อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีจะมีระบบติดต่อกับนิสิตในความดูแลตามความเหมาะสม เช่น การนัด
ประชุมช้ันปี การติดต่อด้วยส่ือออนไลน์ (เฟสบุ้ค, ไลน์กลุ่ม เป็นต้น) เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
ให้นิสิตทราบอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา เช่น การแจ้งนัดหมาย การแจ้งประกาศเรื่องทุนการศึกษา การ
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งพบว่านิสิตสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กรณีท่ีนิสิตมีปัญหาในการเรียนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษาช้ันปี
จะน าเข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  
 5) หลักสูตรยังได้จัดให้มีท่ีปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 และ 4 ในการท างานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้นิสิต 3 คน (1 
กลุ่ม) ต่อท่ีปรึกษา 1 คน ส าหรับรายวิชาโครงงานและสัมมนา และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3 คน ท่ี
ปรึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต และบทบาทในการให้คะแนนนิสิตท่ีรับผิดชอบ 
ท้ังนี้ จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า การท่ีมีนิสิต 3 คนต่อกลุ่ม 
มักจะมีนิสิตท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อน คณะกรรมการจึงไ ด้พิจาณาแนวทางส าหรับการ
จัดระบบท่ีปรึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้เป็นนิสิต 1-2 คนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน เพื่อให้นิสิตทุกคน
ได้ช่วยกันท างานมากขึ้น หลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตท้ังในและ
นอกห้องเรียนตลอดหลักสูตร 
 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2557 มีความเห็นให้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2558 จากการเสนอวิธีการด าเนินการไว้ในปีการศึกษา 
2557 เรื่องการผลักดันให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ให้
นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนมากขึ้นหรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์  ท าให้
เกิดผลกระทบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1) จากการคัดเลือกนิสิตจากโครงการน าเสนอผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เพื่อน าเสนอ
ผลงานต่อหน้าสาธารณชนในงาน Science Fair ของคณะวิทยาศาสตร์ และ นิสิตได้รับทุนเยาวชนคุณภาพ
แห่งปีการศึกษา 2558 คือ นายธนวุฒิ  มากเจริญ เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน  
 2) นิสิตได้รับทุนการศึกษาทุนภูมิพล คือ นายเดชา จันทร์น้ าใส ได้รับทุนในวันเชิดชูเกียรติของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 3) นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ ยังได้รับทุนดี-Science ของทางคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน 1 ปีการศึกษา เป็นครั้งแรกของหลักสูตร  
 จากผลการด าเนินการท่ีแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน คณะกรรมการ มีความเห็นให้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2558 และยังคงเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และ
แหล่งทุนการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์ต่อไป 
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 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2558 
 หลักสูตรได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบและกลไก
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ท าให้ผลการด าเนินการของกิจกรรมเป็นไปตามแผน คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลด าเนินการปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดท่ีเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1)  นิสิตช้ันปีท่ี 1 รหัส 58 รายวิชา MA115 นิสิตท าคะแนนได้ไม่ดี จ านวน 2 คน อาจารย์ผู้สอน
จึงแจ้งให้นิสิตไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท าการถอนรายวิชาดังกล่าว ท าให้นิสิตถอนรายวิชา 
MA115 จ านวน 2 คน ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาประสานงานกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนได้และจบภายใต้กรอบของเวลา และนิสิตท่ีไม่ได้ถอนรายวิชา MA115 สามารถผ่านได้ทุก
คน ท าให้พิจารณาได้ว่า การเรียนในรายวิชา MA115 ของหลักสูตรได้มีการประสานงานอย่างดีต่อเนื่อง 
โดยการพิจารณาจากการถอนและผลการเรียนเป็น E ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 2) รายวิชา SC252 ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตช้ันปีท่ี 2 มีผลการเรียน E จ านวน 2 คน 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในปีการศึกษา 2558 และมีผลการเรียนผ่าน 2 คน  
 3) ด าเนินการตามระบบและกลไกให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการท ากิจกรรมของนิสิตใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์เฟสบุ้ค (Facebook) สามารถท าให้นิสิตบันทึกครบ
กิจกรรมเม่ือจบปีการศึกษาท่ี 1 
 4) จากการให้ค าปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 และ 4 ในการท างานวิจัยในรายวิชา
สัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ท่ีปรึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการให้
ค าปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต และบทบาทในการให้คะแนนนิสิตท่ีรับผิดชอบ พบว่า นิสิตท างานเป็นระบบ
มากขึ้น ช่วยกันท างาน พิจาณาจากการน าเสนอผลงาน การน าเนอโครงร่าง การน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า และ การน าเสนอการสอบจบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงใช้รูปแบบเดิม ปีการศึกษา 
2559 
 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2558 มีความเห็นให้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2559 จากการเสนอวิธีการด าเนินการไว้ในปีการศึกษา 
2557 เรื่องการผลักดันให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ให้
นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนมากขึ้นหรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์  ท าให้
เกิดผลกระทบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1) สามารถผลักดันนิสิตทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเฉพาะโครงการ
น าเสนอผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป นิสิตสามารถน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน และมี 3 กลุ่ม 
ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปน าเสนอผลงานในระดับคณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Science Fair นิสิตได้รับยก
ย่องเชิดชูเกียรติ นายธนวุฒิ  มากเจริญ  
 2) นายเลอศักด์ิ ตามา ได้รับทุนดี-Science ของทางคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนค่าลงทะเบียน
เรียน 1 ภาคการศึกษา เป็นคนท่ี 2 ของหลักสูตร 
 3) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยปกติ ยกเว้นในรายวิชา MA115 มีนิสิตท าการถอน
รายวิชา จ านวน 2 คน ท่ีปรึกษาได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อด าเนินการให้นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาตามกรอบของเวลา  
 จากผลการด าเนินการท่ีแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน คณะกรรมการ มีความเห็นให้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2559 และยังคงเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และ
แหล่งทุนการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์ ต่อไป 
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 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2559 
 หลักสูตรได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบและกลไก
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ท าให้ผลการด าเนินการของกิจกรรมเป็นไปตามแผน คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลด าเนินการปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดท่ีเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1)  รายวิชา MA115 ในปีนี้นิสิตช้ันปีท่ี 1 รหัส 58 ไม่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน รวมถึงรายวิชา
อื่นๆ ด้วย ดังนั้น MA115 จะมีนิสิตรหัส 58 จ านวน 2 คน ให้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 ซึ่ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาประสานงานกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้และจบภายใต้
กรอบของเวลา มีนิสิตรหัส 57 มีผลการเรียนเป็น ในรายวิชา CH100 และ มีนิสิตรหัส 58 มีผลการเรียน
เป็น E ในรายวิชา PY100 ให้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 (ตารางท่ี 3.8) 
 
ตาราง 3.8 ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิต ปีการศึกษา 2556 – 2559 

รหัสวิชา/รายวิชา 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ผลการเรียนที่ไม่ปกติของนิสิตรหัสนิสิต 
ID56 ID57 ID58 ID59 

W E W E W E W E 
MA115 CALCULUS I - 8 14 - 2 - - - 
CH100  GENERAL CHEMISTRY I - - - 1 - - - - 
PY100 GENERAL PHYSICS  - - - - - 1 - - 
BI101 BIOLOGY I - - - - - - - - 

   
 2) การก ากับและติดตามดูแลนิสิตภายใต้การให้ค าปรึกษา ใช้ในหลายรูปแบบเฟสบุ้ค ไลน์ และ 
การโทรศัพท์โดยตรงรวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาจะพบนิสิตพร้อมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ค าแนะน าด้าน
ต่างๆ รวมถึงการก ากับนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามกรอบของเวลา ซึ่งการดูแลนิสิตนั้นเป็นหน้าท่ีของ
อาจารย์ทุกคนด้านวิชาการ ท าให้นิสิตเข้ากิจกรรมบังคับได้ครบ ได้แก่ โครงการการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิต
ใหม่และค่ายอัตลักษณ์ โครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในปีนี้มหาวิทยาลัยเน้นให้นิสิตท า
กิจกรรมจิตอาสาสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  พบว่า นิสิตสามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 3) การให้ค าปรึกษานิสิตช้ันปีท่ี 3 และ 4 ในการท างานวิจัยในรายวิชาสัมมนา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นิสิตท างานเป็นระบบมากขึ้น ช่วยกันท างาน 
พิจาณาจากการน าเสนอผลงาน การน าเนอโครงร่าง การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และ การน าเสนอ
การสอบจบ ดังนั้นปีการศึกษา 2560 ใช้รูปแบบการด าเนินการเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2559 
 4) สามารถผลักดันนิสิตทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเฉพาะโครงการ
น าเสนอผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป นิสิตสามารถน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน และมี 3 กลุ่ม 
ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปน าเสนอผลงานในระดับคณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Science Fair นิสิตได้รับยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 นายบดีศร บุญอินทร์ (ภาพท่ี 3.7) ซึ่งได้รับรางวัลนี้
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5   
 5) นายนราธิป  ปราโมทย์  ไ ด้รับทุนดี -Science ของทางคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษา นิสิตได้รับทุนนี้เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน 
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ภาพท่ี 3.7 ทุนการศึกษาในงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016” (Quality Persons of 
The Year 2016) โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี ในวันพุธท่ี 19 

ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รูปแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ

ส าคัญท่ีเด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (3R) และ ทักษะการคิด (4C) ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4 C ไ ด้ แก่   การ คิดวิ เคราะห์  (Critical Thinking) การ ส่ื อสาร  (Communication) การร่ วมมื อ 
(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  สรุปประเด็นคือการเรียนการ
สอนท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้  ซึ่งหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมท่ีส าคัญ และเน้นจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต มศว คือ ทักษะการส่ือสาร และ เอกลักษณ์ของนิสิต มศว คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วม ท าให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีการจัดการเรื่องแผนกิจกรรมประจ าปี
ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จัดสรรงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ตัวบ่ง ช้ี
ความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรม เป็นแผนด าเนินการของ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ท่ัวไป (B.Ed.GSc_59_3.2_3: ตาราง excel แผนกิจกรรมประจ าปีภาควิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประจ าปี 2559) จากนั้นมีการน าเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมประจ าปีของ
คณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_59_3.2_4: แผนกิจกรรมประจ าปี 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์) ซึ่ง
กิจกรรมท่ีจัดให้นิสิตนั้นจะสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมในรายวิชาเอกบังคับ 
และวิชาเอกเลือกมีการสอดแทรกให้นิสิตได้รับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้
ความคิดวิเคราะห์ และ บูรณาการใช้กับทักษะการใช้ชีวิตได้ มีรายวิชาท่ีเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ี
สามารถท าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีเป็น การเรียนการสอนโดยเน้น
ปัญหา (problem based learning) หรือ โครงงานเป็นฐาน (project based learning) เช่น รายวิชา
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เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ และ ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ (B.Ed.GSc_59_3.2_5: ตัวอย่าง มคอ.3 
รายวิชาท่ีใช้ problem based learning หรือ การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) และมีการพานิสิตศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีท าให้เห็นสภาพจริงของปัญหาและสามารถเช่ือมโยงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และ สามารถบูรณาการต่อสังคม ในหลาย  ๆโครงการ (B.Ed.GSc_59_3.2_6: โครงงานวิทยาศาสตร์
หรือปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตอบปัญหาทางสังคมได้) และ โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนชีววิทยากับวิจัยและบริการวิชาการ (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว) (B.Ed.GSc_59_3.2_7: 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย; B.Ed.GSc_59_3.2_8:  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว) และได้มีการ
รวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมจิตอาสาใช้ช่ือว่า กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปเพื่อสังคม ดังภาพท่ี 3.8 มา
ดูแลเรื่ อ งการ จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมโดย เฉพาะขยะขวดน้ าพลาสติกมาท ารี ไซ เ คิ ล  ตาม ลิ ง ค์  
https://www.youtube.com/watch?v=rzPoOGurcL0 และ  เฟสบุ้คกลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไปเพื่อสังคม ดังนั้นนิสิตจะท างานกันเป็นทีมทุกช้ันปีท่ีแสดงจิตส านึกของความเป็นครูเกิดความคิดริเริ่ม
และการเรียนรู้ด้วยตนเองในการท างานและแก้ปัญหาในการท างาน ตลอดจนสร้างนิสัยให้มีความรับผิดชอบ
ต่อการท างานและสังคม 

 

 
ภาพท่ี 3.8 หน้าเฟสบุ้คของกลุ่มนิสิตจิตอาสาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปเพื่อสังคม 

 
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา และ เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 
 ปีการศึกษา 2557 และ 2558 นิสิตในหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยพัฒนา
ผลงานวิจัยของตนเองท่ีท าร่วมกับอาจารย์ และ การน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงการได้รับรางวัลการ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ผลงานของนิสิตยังได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI เช่น ผลงานวิจัยท่ีได้รับตีพิมพ์ของ รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญ
ไพศาล ร่วมกับนิสิตท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ คือ น้ าฝน  บุตรเนียน  Koocharoenpisal,N., Butnian, N., 
Jaroensiri,N., and Somjaroen,W. (2016). The Effect of Utilizing the Problem-Based Learning 
Activity Packages on Pollution for Lower Secondary Students.  Journal of Education 
Naresuan University. 18(4): 40-55. (in Thai) (B.Ed.GSc_59_3.2_9: ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์ของ
นิสิตร่วมกับอาจารย์)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rzPoOGurcL0%20และ
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ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) สนับสนุนให้นิสิต
สร้างช่ือเสียงทางด้านกิจกรรมและวิชาการ (B.Ed.GSc_59_3.2_10: รวมผลงานของนิสิตท่ีได้รับรางวัลปี
การศึกษา 2559) น านิสิตเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2560 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชาท่ีแข่งขันเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ 
คณิตศาสตร์และสถิติ  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ เคมี มีโครงงานท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน
ท้ังส้ินประมาณ 100 ผลงาน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมท้ังหมด 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลหาดใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ส่งเข้าร่วมท้ังส้ิน 4 ผลงาน คือ
ชีววิทยา 2 ผลงาน เคมี 1 ผลงาน และ ฟิสิกส์ 1 ผลงาน โดยการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพผลงาน มีดังนี้  

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

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

ผลการประกวดนิสิต มศว สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีววิทยา ได้เงิน
รางวัล 5,000 บาท และทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันได้รับการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับเหรียญเงิน 3 
ผลงาน และ ระดับเหรียญทองแดง 1 ผลงาน และได้รับค าชมเชยจากคณะกรรมการการตัดสินว่านิสิตมี
ทักษะในการน าเสนอผลงานดีมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตรศึกษา จากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นมีทักษะด้านการส่ือสารคือการใช้ภาษา การ
ถ่ายทอด และ การใช้เทคโนโลยี แสดงรายช่ือผลงาน ดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาเคมี 

รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศึกษา 
เหรียญเงิน การพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน นายมารุตต์  แสงสุข 

นางสาวพิณพิชชา  เพียรมานะ 
ท่ีปรึกษา: ผศ.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า 

กลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์ 
รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศึกษา 

เหรียญทองแดง การออกแบบและสร้างชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเรื่องตะลุยอวกาศ 

นางสาวกชพร  ภูศรีสม 
นางสาวธนพร  กิจนาวา 
ท่ีปรึกษา: ผศ.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า 

 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 42 
 

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยา 
รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท าการศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
(เหรียญเงิน) 
 

ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Oscillatoria sp. SWU121 ต่อการเจริญของ 
แคลลัสกล้วยไม้ Dendrobium sp. 

นายนราธิป  ปราโมทย์ 
นายภานุกร  คงไสยะ 
ท่ีปรึกษา: ผศ.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า 

เหรียญเงิน ผลของไคโตซานต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของข้าวสังข์หยด 

นางสาวมัลลิกา  ค ามี 
นางสาวศิริวรรณ ผันประเสิรฐ 
ท่ีปรึกษา: อ.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

 

 
ภาพที่ 1 นายนราธิป  ปราโมทย์ และ นายภานุกร  คงไสยะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดสาขาวิชาชีววิทยา มอบรางวัลโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
 

 
ภาพที่ 2 นิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กับผลงานท่ีได้รับจากการประกวดการแข่งขัน
ผลงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ณ มทร.ธัญบุรี 
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 กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปเพื่อสังคม ท่ีด าเนินการโดยนิสิตภายในสาขาวิชา ได้รับการ
ประกาศจากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชร 2 รางวัล คือ 
ด้านกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย จะเข้าปฐมนิเทศ
ก่อนเข้ารับรางวัลในท่ี 15 กรกฎาคม 2560 และ รับรางวัลในวันท่ี 5 สิงหาคม 2560 

ปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรได้จัดโครงการการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 สถาบัน
เข้าร่วมแข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.9 แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
ประเภทที่ 1 ทักษะการถ่ายทอด เป็นการน าเสนอการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต/

ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ มหาวิทยาลัย รางวัล เกียรติบัตรระดับคุณภาพ 
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนะเลิศ เหรียญทอง 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 44 
 

ประเภทที่ 2 ทักษะการท าวิจัยวิทยาศาสตร์ เป็นการน าเสนอผลงานวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์/
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 

 
ประเภทที่ 3 ทักษะการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์  เป็นการแก้ไขปัญหาโจทย์ปัญหา

วิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เป็นค าถามท่ีเป็นปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผลการ
แข่งขันเป็นดังนี้   
 

 
จากผลการด าเนินการท่ีแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน คณะกรรมการ มีความเห็นให้

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแบบเดิม ในปีการศึกษา 2560 และยังคงเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และ
แหล่งทุนการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการร่วมกับอาจารย์ ต่อไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่องานวิจัย รายนามสมาชิก มหาวิทยาลัย รางวัล 

1 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของ
สารสกัดจากแก่นแกแล 

1. นายกฤษฎา   อยู่คง 
2. นางสาวกัณฐิกา   สงนางรอง  
3. นางสาวศศิวิมล   ศาลางาม 
4. ผศ. ดร.วรวัฒน์   พรหมเด่น 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

ชนะเลิศ 

2 ผลของสารสกัดจากไซยาโน
แบคทีเรีย Oscillatoria sp. 
SWU121 ต่อการเจริญของแคลลัส
กล้วยไม้ Dendrobium sp. 

1. นายภานุกร   คงไสยะ 
2. นายนราธิป   ปราโมทย์ 
3. ผศ. ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ 

1.  นางสาวกชพร   ภูศรีสม 
2.  นางสาวธนพร   กิจนาวา 
3. ผศ. ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ล าดับที่ รายนามสมาชิก มหาวิทยาลัย รางวัล 
1 1. นายธนพล   แข็งธัญกรณ์ 

2. นายอนุชิต   พันธ์กง  
3. นายเลอศักดิ์   ตามา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนะเลิศ 

2 1. นายณราดล   บุตรโสม  
2. นาวสาวภิญญา   พงศพัศ 
3. นางสาวสุดารัตน์   ค าอั้น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 1. นางสาวอัมรา   ตาจีน 
2. นางสาวมณีรัฒนพรณ์   วงศ์ศรี 
3. นางสาวจุฑารัตน์   สีค า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รองชนะเลิศอันดับ 2 
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ภาพที่ 3.10 ภาพประกอบโครงการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 
4.0 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_3.2_1 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_3.2_2 ภาระงานของอาจารย์สายวิชาการ มศว 
B.Ed.GSc_59_3.2_3 ตาราง excel แผนกิจกรรมประจ าปีภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประจ าปี 

2559 
B.Ed.GSc_59_3.2_4 ผนกิจกรรมประจ าปี 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.GSc_59_3.2_5 ตัวอย่าง มคอ.3 รายวิชาท่ีใช้ problem based learning หรือ การเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
B.Ed.GSc_59_3.2_6 โครงงานวิทยาศาสตร์หรือปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตอบปัญหาทาง

สังคมได้ 
B.Ed.GSc_59_3.2_7 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
B.Ed.GSc_59_3.2_8 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว 
B.Ed.GSc_59_3.2_9: ตัวอย่างผลงานตีพิมพ์ของนิสิตร่วมกับอาจารย์ 
B.Ed.GSc_59_3.2_10 รวมผลงานของนิสิตท่ีได้รับรางวัลปีการศึกษา 2559 
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ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  
อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
 ปีการศึกษา 2559 พิจารณาอัตราการคงอยู่ของนิสิตโดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 และ 
2557 ซึ่งอัตราการคงอยู่ท่ีได้จากการค านวณโดยการน าจ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 3 ของปีท่ีท าการศึกษาเทียบกับ
จ านวนท่ีรับเข้ามาของจ านวนนิสิตท่ีท าการศึกษา (ค านวณจากปีการศึกษาท่ีรับเข้า คือ 2555 – 2557) พบว่า 
อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรคงท่ีตลอด 3 ปี ต่อเนื่อง คือ ร้อยละ 100 และ ในปีการศึกษา 2558 มี
นิสิตหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ รหัส57 ย้ายสาขาเข้ามาเรียนในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน 1 คน 
ท าให้นิสิตรหัส 57 มียอดรวม 30 คน แสดงดังตาราง 3.8 
 
ตาราง 3.8 ข้อมูลนิสิตเรื่องอัตราการคงอยู ่พ.ศ.2552 - 2559 
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน)  ร้อยละ 
การคง

อยู ่2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2552 47 47 47 47 47 47 0 0 0 100 
2553 45 - 45 45 45 45 45 0 0 100 
2554 48 - - 48 48 48 48 48 1 100 
2555 30 - - - 30 30 30 30 30 100 
2556 32 - - - - 32 32 32 32 100 
2557 29 - - - - - 29 30 31 106.9 
2558 35 - - - - - - 35 28 - 
2559 21 - - - - - - - 21  

   อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
** มีนิสิตย้ายเข้ามาปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 คน และ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 คน 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 อัตราการคงอยู่คงท่ีเนื่องจากทางหลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมก ากับนิสิตด้านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเป็นอย่างดี ท าให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ท่ีร้อยละ 100±20% 
อัตราส าเร็จการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2559 พิจารณาอัตราส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตโดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2558 และ 2557 ซึ่งอัตราส าเร็จการศึกษาได้จากการค านวณโดยการน าจ านวนนิสิตช้ันปีสุดท้ายของปีท่ี
ท าการศึกษาเทียบกับจ านวนท่ีรับเข้ามาของจ านวนนิสิตท่ีท าการศึกษา (ค านวณจากปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
คือ 2557 – 2559) พบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาสิตในหลักสูตรมีจ านวนเพิ่มขึ้น แสดงดังตาราง
ด้านล่าง อธิบายได้ดังนี้ ปีการศึกษา 2557 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 97.8 เนื่องจากปีการศึกษา 
2557 มีนิสิตรุ่นเดียวกันลาออก ในปีการศึกษา 2558 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 97.9 จบช้ากว่า
ก าหนด 1 คน เนื่องจากลาพักการศึกษา และ ในปีการศึกษา 2559 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
103.3 นิสิตท่ีจบช้าปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 แสดงข้อมูลบณัฑิตดังตาราง 3.9 

* 100 
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ตาราง 3.9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 2553 – 2559 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/ร้อยละ) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ปี 2549 29 29  
(100%) 

      

ปี 2550 35  34 
(97.14%) 

     

ปี 2551 35   36  
(102.9%) 

    

ปี 2552 47    47 
(100%) 

   

ปี 2553 45     44 * 
(97.8%) 

  

ปี 2554 48 
 

     47** 
(97.9%) 

 

ปี 2555 30       31 
(103.33%) 

*มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2556 – 2558 และ ปัจจุบันพ้นสภาพนิสิต 
**มีนิสิตลาพักการศึกษา 1 คน ปีการศึกษา 2558 เทอม 2 และ ปัจจุบันรักษาสภาพนิสิต 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 อัตราการส าเร็จการศึกษาคงท่ีเนื่องจากทางหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านความสนใจและ
ความพร้อมในการเรียนของนิสิต ด้วยระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดีและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต
โดยเฉพาะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผ่านคณะกรรมการด้านการฝึกสอนของคณะร่วมผลิต 
ท าให้อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตอยู่ท่ีร้อยละ 100±20% 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2556 ไ ด้จากบัณฑิตท่ีท าการส ารวจในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 4.33 ระดับดีมาก (B.Ed.GSc_59_3.3_1: 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)  
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2557 ไ ด้จากบัณฑิตท่ีท าการส ารวจในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.41 ระดับดีมาก (B.Ed.GSc_59_3.3_1: 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)  
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2558 ได้จากระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียน
การสอนท่ีใช้แบบประเมิน ปค.003 ในระบบ Supreme2004 ประเมินการสอนและการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนรวมถึงส่ือมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา ส าหรับการเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ปค.004 
ในระบบ supreme2004 ทุกรายวิชาได้รับการประเมินมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา โดยคะแนนเฉล่ีย
ภาพรวมอยู่ท่ี 4.43 
 ระดับความพึงพอใจของปีการศึกษา 2559 ได้จากระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียน
การสอนท่ีใช้แบบประเมิน ปค.003 ในระบบ Supreme2004 ประเมินการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมถึงส่ือมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา ส าหรับการเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ปค.004 
ในระบบ supreme2004 ทุกรายวิชาได้รับการประเมินมากกว่า 3.51 ทุกรายวิชา โดยคะแนนเฉล่ีย
ภาพรวมอยู่ท่ี 4.44 
ตาราง 3.10 ข้อมูลแนวโน้มความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 - 2559 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 
คะแนนความพงึพอใจ 4.33 4.41 4.43 4.44 

(B.Ed.GSc_59_3.3_2: รายงานผลความพึงพอใจผู้สอน (ปค.003) และส่ิงสนับสนุนการสอน (ปค.004)) 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่ร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1) การจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชา
ท่ีถอนและมีผลการเรียนเป็น E 

1) นิสิตแจ้งอาจารย์ ท่ีปรึกษา และ อาจารย์ ท่ีปรึกษา
รับทราบข้อมูล แจ้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นิ สิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้จบตาม
หลักสูตร 5 ปี เช่น รายวิชา CH100 เรียนในช้ันปีท่ี 1 เทอม 
1 และ รายวิชา PY100 เรียนในช้ันปีท่ี 1 เทอม 1  

2) วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี ส าหรับท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์  

2) เนื่องจากทางหลักสูตรนิสิตช้ันปีท่ี 3 เรียนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และนิสิตช้ันปีท่ี 4 เรียนวิชาปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาท่ีต้องท าการวิจัยจึงจ าเป็นต้องมี
งบประมาณสนับสนุน ท้ังนี้ทางหลักสูตรได้จัดงบประมาณ
ส่วนหนึ่งส าหรับให้นิสิตได้ท าวิจัยตามเรื่องท่ีสนใจ และ ใช้
งบประมาณทุนวิจัยส่วนตัวของคณาจารย์ และ ภาควิชา
ก าลังท าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 15-621 และ 15-623 
ซึ่งสามารถรองรับการท างานวิจัยของนิสิตให้ทันสมัยได้  

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

4) ทุนการศึกษา 4) นิสิตบางคนมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนจึง
จ าเป็นต้องหาทุนการศึกษา ท้ังนี้ภาควิชาได้สนับสนุนทุน 
จ านวน 6,000 บาท จ านวน 5 ทุน ให้ทุกปีการศึกษา 
นอกจากนี้ยังผลักดันให้นิสิตขอทุนตามความสามารถของ
ตน และ เข้าร่วมการแข่งขันตามเวทีต่างๆ และ ทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา นิสิตสามารถรับทุนดี-Science ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี และ ได้รางวัลประกวดจากการน าเสนอ 
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 ในปีการศึกษา 2558 ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเครื่องช่ัง ตู้เขี่ยเช้ือ และ ตู้อบลมร้อน  
ให้นิสิตได้ใช้ในการท าโครงงาน หรือ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้ (B.Ed.GSc_59_3.3_3: รายช่ือ
ครุภัณฑ์) 
 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 2 ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประเด็นท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของ
นิสิต โดยใช้ค าถามปลายเปิด คือ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นความต้องการท่ีให้หลักสูตรด าเนินการตาม
ความต้องการเร่งด่วนของนิสิต 3 ล าดับแรก พบว่า ความต้องการท่ีนิสิต 5 ล าดับสูงสุด ดังนี้ 1) ห้องพัก
ส าหรับท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างช้ันปี 2) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
3) จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล 4) ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการท าวิจัยนิสิต และ 5) 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ 

จากนั้นน าเสนอท่ีประชุมพบว่าจะมีการปรับปรุงห้องเรียนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจจะ
วางแผนในการหาห้องพักส าหรับนิสิต นอกจากนี้ยังเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้งานส าหรับสืบค้น
ข้อมู ล เพิ่ ม เ ติม  และ จัดสรรงบประมาณส าหรับซื้ อ วั ส ดุและครุภัณฑ์ ในปีการ ศึกษา 2559 
(B.Ed.GSc_59_3.3_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ และ เครื่อง
ช่ั ง  4 ต าแหน่ ง   ให้นิ สิต ไ ด้ ใ ช้ ในการท า โครง ง าน  หรื อ  ปัญหาพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ ไ ด้  
(B.Ed.GSc_59_3.3_3: รายช่ือครุภัณฑ์)  
 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประเด็นท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของ
นิสิต โดยใช้ค าถามปลายเปิด คือ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นความต้องการท่ีให้หลักสูตรด าเนินการตาม
ความต้องการเร่งด่วนของนิสิต 3 ล าดับแรก พบว่า ความต้องการท่ีนิสิต 5 ล าดับสูงสุด ดังนี้ 1) 
คอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ และจุดสัญญาณ WIFI 2) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการเรียนการ
สอน 3) ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการท าวิจัยนิสิต 4) กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ และ 5) ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี จากนั้นน าเสนอท่ีประชุมพบว่าอาจารย์ได้จัดหาเครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์งานและเพิ่มจุดกระจาย
สัญญาณ WIFI ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสาขาวิชา ส าหรับสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และเร่งรัดจัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามงบประมาณในปีการศึกษา 2559 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณทุกนการศึกษาของ
ภาควิชาจ านวน 6000 บาท ให้นิสิตในหลักสูตร จ านวน 5 คน นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 เบื้องต้น
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของหลักสูตรลดลงเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน ทาง
หลักสูตรยังคงสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน 3 ทุน ทุนละ 6000 บาท และ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้
นิ สิ ตขอ ทุนจากหน่ ว ย ง านภายนอก  หรื อ  เ ข้ าประกวดแข่ ง ขั น ท่ี มี เ งิ น สนั บ สนุ น  ต่ อ ไป  
(B.Ed.GSc_59_3.3_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_3.3_1 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_3.3_2 รายงานผลความพึงพอใจผู้สอน (ปค.003) และส่ิงสนับสนุนการสอน (ปค.

004) 
B.Ed.GSc_59_3.3_3 รายช่ือครุภัณฑ์ 
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หมวดที ่3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไปมีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดย
หลักสูตรฯ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลังของภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (B.Ed.GSc_59_4.1_1: รายงานเรื่องแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด ลาออก จะมีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อเสนอภาควิชาฯ ให้จัดสรรอัตราก าลัง
ทดแทนโดยเร่งด่วน การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรฯ โดยเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้ เป็นอาจารย์ประจ าและ
เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือนิเทศการสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตช้ันปีท่ี 5 และ ต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีสัมพันธ์กัน  

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะน าเรื่องเข้าท่ีประชุมภาควิชาเกี่ยวกับการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาโดยให้คณาจารย์ในภาคได้ร่วมกันพิจารณาถึงความ
เหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะน าเรื่องเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพื่อแต่งต้ังกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ให้ภาควิชาเสนอไปยังคณะวิทยาศาสตร์เพื่อท าหนังสือแต่งต้ังกรรมการประจ าหลักสูตร 
(B.Ed.GSc_59_4.1_2: ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร)  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะมีการประชุมเพื่อก ากับและประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ท่ีก าหนดอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ส่วนการแต่งต้ังกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ชุดใหม ่จะพิจารณา
โดยอาศัยผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีการใช้เป็นครั้งแรกใน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2556 ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ตามหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งเป็นการด าเนินการก่อนท่ีจะมีการเกษียณอายุราชการของ ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ 
และ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ในปี พ.ศ.2556 แต่ทางหลักสูตรได้เสนอช่ือให้ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 
จ้างสอนตลอดปีการศึกษาในฐานะอาจารย์ท่ีมีความสามารถพิเศษเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยจ้างต่อตาม
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ ผลท่ีได้คือทางมหาวิทยาลัยจ้าง ผศ.สุภาภรณ์ ศิริโสภณา จึงได้ท าการ
เปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการประจ าหลักสูตร จาก ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ เป็น อ.สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา 
ซึ่งมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรและได้รับมติจากท่ีประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ังกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง อ.
สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา ช่วยสอนในรายวิชา ED591 และ ED592 ซึ่งเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ครบ 5 คน ด าเนินการได้ตลอดปีการศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้
พิจารณาเร่งขออัตราก าลังท่ีจะมาทดแทน ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา เสนอไปท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้อัตรา
จ านวน 1 อัตรา ท าการประกาศรับให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  
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ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบท้ัง 2 ภาค
การศึกษา แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรนั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ
ตลอดปีการศึกษา แต่มีการเปล่ียนแปลงช่ือท่ีแตกต่างกันจาก มคอ.2 ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของอาจารย์จากการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2556 คือ ผศ.ทนง 
อัครธีรานนท์ และ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา แต่ทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีโครงการจ้างอาจารย์
ผู้มีความสามารถพิเศษ และทางหลักสูตรได้รับการพิจารณาให้ 1 อัตรา คือ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 
จากนั้นทางภาควิชาพิจารณาให้ อ.สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา ร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากเป็น
อาจารย์ท่ีสอนวิชา ED591 และ ED592 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้นิสิตช้ันปีท่ี 5 และ ใน
ภาคเรียนท่ี 2 หลักสูตรได้อาจารย์ใหม่ 1 คน คือ อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ ซึ่งเป็นการทดแทนต าแหน่ง
ของ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ท าให้มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและได้จัดท าเอกสาร
รูปแบบ สมอ.08 คือมีการเปล่ียนแปลงภายในหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้าง รายงานต่อ สกอ. ให้
รับทราบต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรสามารถบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ
ตลอดท้ังปีสามารถด าเนินการประชุมหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรมีการวางแผนใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิม และอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากทางหลักสูตรก าลังได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง 1 อัตรา ซึ่งจะท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ได้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ระบบและกลไกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบท้ัง 2 ภาค
การศึกษา แสดงดังตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 

มคอ.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

 จากตาราง 4.1 แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรนั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เดือนพฤศจิกายน 2559 หลักสูตรได้อาจารย์ใหม่ 1 
คน คือ อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ได้รับอ้ตราจากการเกษียนของ ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา ท าให้ทาง
หลักสูตรมีแผนการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ อ.ดร.บงกช  บุญบูร
พงศ์ แทน อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา โดยให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมหลักสูตรเพื่อเรียนรู้ระบบและกลไก
ในการบริหารหลักสูตร และ เข้าอบรมโครงการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยท่ีพัฒนาอาจารย์ใหม่ และ ให้
ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะร่วมเพื่อฝีกการนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 5 (B.Ed.GSc_59_4.1_3: สมอ.08) 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรสามารถบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครบตลอดท้ังปีสามารถด าเนินการประชุมหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรมีการวางแผนใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่ ได้โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ระบบและกลไกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังตาราง 4.3  
(B.Ed.GSc_59_4.1_4: ค าขอต้ังกรรมการปีการศึกษา 2559) 
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ตาราง 4.2 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ 4) อ.สุภิญญา  วงศ์ศรีรักษา 4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบท้ัง 5 คน 

ท้ัง 2 ภาคการศึกษา แสดงดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 
มคอ.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ 4) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 4) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 5) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

  
จากตาราง 4.3 แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรนั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครบตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมหลักสูตรและวาง
แผนการเรียนการสอน การนิเทศวิชาเฉพาะ และ กิจกรรมส าหรับนิสิต และ การพัฒนาอาจารย์ในสาย
วิชาการ (B.Ed.GSc_59_4.1_5: รายงานการประชุมการจัดสรรงบประมาณ) 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรสามารถบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครบตลอดท้ังปีสามารถด าเนินการประชุมหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 นั้นปีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้คณาจารย์ท่ีอยู่
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป แบ่งออกเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ และ มี
แนวโน้มในการจัดต้ังคณะใหม่อีกส่วนหนึ่ง ท้ังนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป คือ อาจารย์ ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ ย้ายหน่วยงานไปภาควิชาวัสดุศาสตร์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการ
บริหารหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรอยู่ภายใต้การก ากับของคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ยังคงมีช่ืออยู่ใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 แต่ท้ังนี้ทางหลักสูตรมีแผนท่ีจะรับอาจารย์ใหม่เข้ามาเพื่อให้อาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิทางวิชาการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนในอนาคต 
(B.Ed.GSc_59_4.1_1: รายงานแผนอัตราก าลังคน) 

ดังนั้นทางหลักสูตรมีการวางแผนใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ด าเนินการ
ต่อ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการใช้รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ดังตาราง 4.4   
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ตาราง 4.4 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ 2559 
มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 
5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อลงมติเสนอผลการคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยมีการพิจารณาจากข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
พิจารณาความเส่ียงท่ีจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ท้ังนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านจะ
ได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งการมอบหมายภาระหน้าท่ี
จะกระท าให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะ
ประเมินผลตามข้อก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย และข้อกาหนดภาระงานเกี่ยวกับภาระงานด้านอื่นๆ 
ท้ังนี้ด้านการประเมินเกี่ยวกับภาระงานของกรรมการหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะมีการ
ก ากับและประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีก าหนดตามรอบการประเมินภาระงาน ส่วนทางด้านภาระ
งานเกี่ยวกับภาระงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จะใช้ผลประเมินการสอนของอาจารย์จาก
นิสิตเป็นตัวช้ีวัด (ปค.003) (B.Ed.GSc_59_4.1_6: ตัวอย่างการประเมิน ปค.003) ซึ่งจะประเมินเมื่อส้ิน
ภาคการศึกษา ส่วนภาระงานด้านอื่นๆ จะประเมินโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Ed.GSc_59_4.1_7: เกณฑ์การประเมินภาระงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ท้ังนี้ในภาระงานส่วนนี้จะกระท าเมื่อจบปี
การศึกษา และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผลท่ีได้ และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ได้มีการประชุมหลักสูตร จ านวน 4 ครั้ง และมีการเสนอวาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าท่ีประชุมภาควิชา (B.Ed.GSc_59_4.1_5: รายงานการประชุม
หลักสูตร) โดยแสดงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ท่ีเรื่องของการรับนิสิตใหม่ การท ากิจกรรมพัฒนานิสิต 
การจัดการเรียนการสอน ภาระการสอนการเข้าร่วมประชุมพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเรียนการสอน การจัดท า มคอ.3 มคอ. 5 และ มคอ.7 และ การสร้างผลงานของนิสิต และ มี
การรายงานเข้าสู่การประชุมภาควิชา นอกจากนี้ในการประชุมภาควิชาจะมีเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ และ การพัฒนาอาจารย์ เมื่อทราบผลการด าเนินการปี
การ ศึกษา 2559 มีการวางแผน เรื่ อ งก าร จัดก า ร เรี ยนการสอนส าหรับปีก าร ศึกษา 2560 
(B.Ed.GSc_59_4.1_5: รายงานการประชุมหลักสูตร)  
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จัดท าแผนงบประมาณร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/หรือ
วิชาการ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ทางวิชาการ โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา จากนั้นจะมีการรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อจบภาคการศึกษาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อก ากับดูแล สรุปภาพรวมของการพัฒนาความรู้และความสามารถทาง
วิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยและ/หรือวิชาการในปีต่อไป (B.Ed.GSc_59_4.1_8: สรุปรายงานการเข้าประชุมวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร) 
 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ทุกคนเข้าร่วม
การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม หรือ สัมมนา ต่างๆ และ งาน
บริการวิชาการท่ีเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยให้ไว้ คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 1) รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล ไปน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Efficiency of Learning Activity on 
Biomolecules through Science Experiments and Concept Mapping of Undergraduate Students 
เมื่อวันท่ี 4-6 เมษายน 2560 ณ เมือง เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  
 2) ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า ไปน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง How to use Algae diversity 
Activity Packages Enhanced Science Process skills of students in Thailand เ มื่ อ วั น ท่ี  4-6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ เมือง ชิงเต่า ประเทศจีน  
 3) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ไปน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Cyanobacteria: Future Alternative 
Acidic Amino Acid Source ในการประชุม BIT’s 5th Annual International Congress of Algae-
2016 (AICA-2016) เมื่อวันท่ี 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ เมือง ชิงเต่า ประเทศจีน 
 เมื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สัมมนา และการอบรมต่างๆ แล้ว จะมีการรายงาน และ
ถ่ายทอดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ ในการประชุมหลักสูตรหรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(B.Ed.GSc_59_4.1_8: สรุปรายงานการเข้าประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร )
 นอกจากงานทางด้านวิชาการแล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท างานบริการทางด้านวิชาสู่สังคม
ด้วย ดังนี้ (1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล เป็นผู้เช่ียวชาญของ สสวท. (2) อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญ
หนัก เป็นประธานโครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (3) ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า และ (4) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ รับผิดชอบ
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับบ้านวิทยาศาสตร์   
สิรินธร สวทช ซึ่งเป็นโครงการภายใต้พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ 
(5) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ เป็นกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีการทบทวนระบบการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์โดยให้
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมอบรมหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ในปี
การศึกษา 2560  โดยต้ังงบประมาณส าหรับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพไว้ท้ังคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
ท้ังนี้ถ้าต้องการน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศให้ท าเรื่องเสนอขอไปท่ีสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญา เพื่อให้มีผลงานวิชาการและวิจัยเผยแพร่อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อ 1 การศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (B.Ed.GSc_59_4.1_8: สรุปรายงานการเข้า
ประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากร) 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
สรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 6 มิ.ย. 2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

กรุงเทพฯ 
นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

2 21-23 ธ.ค.2559 โรงแรมรอแยลเบญจา 
กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อสอบวัด
ความรู้ความสามารถครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3 2-5 พ.ย.2559  ณ สถานนีเกษตรหลวง
อินทนนท์และโรงแรมคุ้ม
ภูค า จ.เชียงใหม่ 

การประชุมปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายโรงเรียน
เพื่อการขยายผลสู่มหาวิทยาลัย โครงการ
พั ฒ น า ศั ก ยภ าพ ครู เ พื่ อ เ ป็ น ผู้ น า ก า ร
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4 8-9 ส.ค. 2559  โรงแรมจัสมิน ซิต้ี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือการใช้หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
สายพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 4-6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

2559 
Hilton Qingdao 
Golden Beach, 
Qingdao, China 

BIT’s 5th Annual International 
Congress of Algae-2016: Algae Bring 
Bright Light to Our Future 

2 18-19 พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2560 

โรงแรมคลาสสิก คามิโอ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โครงการอบรมเชิงฏิบั ติการการเขียน
โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนและ
สังคม 
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ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
3 6-7 มิถุนายน 2560 Novotel hotels & 

resorts hua hin cha 
am beach resort & spa 
จ.เพชรบุรี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเงินและ
พัสดุส าหรับโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

4 21 มิถุนายน 2560 หอดนตรีและการแสดง
อ โ ศ ก ม น ต รี  1  ศู น ย์
ศิลปกรรมแห่งประเทศ
ไทย สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ช้ัน 4 อาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ด ร . ส า โ ร ช  บั ว ศ รี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐใน
ทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย 

5 22 มิถุนายน 2560 หอดนตรีและการแสดง
อ โ ศ ก ม น ต รี  1  ศู น ย์
ศิลปกรรมแห่งประเทศ
ไทย สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ช้ัน 4 อาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ด ร . ส า โ ร ช  บั ว ศ รี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 4  
“Driving Social Enterprise towards 
Thailand 4.0” 

 
3) อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 วันท่ี 15-16 ธันวาคม 

2559 
โรงแรม ณ เวลา จังหวัด
ราชบุรี จัดโดยส่วนกิจการ
เพื่อสังคม มศว 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า FA รุ่น 
1 

2 วั้นท่ี28-30 ธันวาคม 
2559 

อบต.หนองน้ าใส หนอง
ตะเคียนบอน จ.สระแก้ว 

การอบรมการจัดท าแผน สร้างความสุข
ร่วมกับชุมชน อบต.หนองน้ าใส หนอง
ตะเคียนบอน จ.สระแก้ว 

3 9-11 ธันวาคม 2559 
16-21พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2559 
23-29พฤศจิกายน 
2559 

สพป. นครนายก 
สพป.สระแก้วเขต1และ 2 
 
สพป.น่าน เขต1และ 2 

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ครั้งท่ี1 
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ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
4 16-18ธันวาคม 2559 

19-23 มกราคม2560 
22-27 ธันวาคม2559 

สพป. นครนายก 
สพป.สระแก้วเขต1และ 2 
สพป.น่าน เขต1และ 2 

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ครั้งท่ี2 

5 18 มิถุนายน 2560 สพป.สระแก้ว เขต 1 และ 
เขต 2 

การประชุมและนิทรรศการเทศกาลวัน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

6 2 3 - 2 4  มิ ถุ น า ย น 
2560 

สพป.น่าน เขต 2 การประชุมและนิทรรศการเทศกาลวัน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
4) อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 2 สิงหาคม 2559 ม ศ ว  ป ร ะ ส า น มิ ต ร 

กรุงเทพมหานคร 
อบรมหัวข้อ Simple Guide to Writing a 
Journal Article 

2 24 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ช้ัน 
4 บริษัท กิบไทย จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

อบรมหัวข้อ นวัตกรรมของการเพาะเล้ียง
เช้ือจุลินทรีย์ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 

3 1 มิถุนายน 2560 ส านักงานปรมาณู เพื่ อ
สันติ กรุงเทพมหานคร 

ประ ชุมการสร้ า งความรู้ ความ เข้ า ใจ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 
2560-2569 

 
5) อาจารย์ ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 4-6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

2559 
Hilton Qingdao 
Golden Beach, 
Qingdao, China 

BIT’s 5th Annual International 
Congress of Algae-2016: Algae Bring 
Bright Light to Our Future 

2 22-24 กุมภาพันธ์  
2560 

ห้อง 11-201 ช้ัน 2 คณะ
สังคมศาสตร์ 

การฝึกอบรมแนวทางปฏิบั ติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่ งรัด 
ปฏิบัติการ 

3 29-30 มีนาคม 2560 โรงแรมเคปราชา จังหวัด
ชลบุรี 

โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการวิจัย 
หัวข้อ “ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร” 

4 18-19 พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2560 

โรงแรมคลาสสิก คามิโอ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โครงการอบรมเชิงฏิบั ติการการเขียน
โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนและ
สังคม 
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ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
5 24-25 พ ฤ ษ ภ า ค ม 

2560 
ห้องบรรยาย SCB2814 
แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
SCB2818 อาคาร 40 ปี  
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความ
หลาหลายทาง ชีวภาพและคุณค่าของ
สาหร่ายน้ าจืดขนาดใหญ่” 

6 25-26 พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2560 

ห้องบรรยาย SCB2814 
แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
SCB2818 อาคาร 40 ปี  
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาเวชส าอางค์จากพอลิแซ็กคาไรด์ของ
สาหร่ายน้ าจืดขนาดใหญ่” 

7 3 มิถุนายน 2560 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุ ท ย าน วิ ท ย าศ า ส ต ร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

5th  Anniversary of Thailand 
Children’s  University Workshop 

8 6-7 มิถุนายน 2560 Novotel hotels & 
resorts hua hin cha 
am beach resort & spa 
จ.เพชรบุรี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเงินและ
พัสดุส าหรับโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

9 21 มิถุนายน 2560 หอดนตรีและการแสดง
อ โ ศ ก ม น ต รี  1  ศู น ย์
ศิลปกรรมแห่งประเทศ
ไทย สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ช้ัน 4 อาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ด ร . ส า โ ร ช  บั ว ศ รี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐใน
ทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย 

10 22 มิถุนายน 2560 หอดนตรีและการแสดง
อ โ ศ ก ม น ต รี  1  ศู น ย์
ศิลปกรรมแห่งประเทศ
ไทย สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ช้ัน 4 อาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ด ร . ส า โ ร ช  บั ว ศ รี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 4  
“Driving Social Enterprise towards 
Thailand 4.0” 
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6) นางจันทร์แรม  แย้มอยู่ 
ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 

1 4 เมษายน 2560 ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 
7) นายยุทธศักด์ิ  ด่านยุทธศิลป์ 

ล าดับที่ วันที่เข้าร่วม สถานที ่ ชื่อการประชุม/ชื่อการอบรม/อื่นๆ 
1 4 เมษายน 2560 ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

-ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 
-การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_4.1_1 แผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_4.1_2 ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_4.1_3 สมอ.08 พ.ศ.2558  
B.Ed.GSc_59_4.1_4 สมอ.08 พ.ศ.2559 
B.Ed.GSc_59_4.1_5 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.GSc_59_4.1_6 ตัวอย่างการประเมิน ปค.003 
B.Ed.GSc_59_4.1_7 เกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Ed.GSc_59_4.1_8 สรุปรายงานการเข้าประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

บุคลากร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 3.33 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 11.8 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

236% 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

1 
 

อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ Boonsombuti A, Tangmanasakul K, 
Nantapipat J, Komolpis K, 
Luengnaruemitchai A, Wongkasemjit S. 
Production of biobutanol from acid-
pretreated corncob using Clostridium 
beijerinckii TISTR 1 4 6 1 :  Process 
optimization studies. Prep Biochem 
Biotech. 2016;.46(2):141-9. 
 
 
 

1.0 B.Ed.GSc_
59_4.2_1 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

2 
 

อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ Zhou YJ, Buijs NA, Zhu ZW, Gomez DO, 
Boonsombuti A, Siewers V, et al. 
Harnessing Yeast Peroxisomes for 
Biosynthesis of Fatty-Acid-Derived 
Biofuels and Chemicals with Relieved 
Side-Pathway Competition. J Am Chem 
Soc. 2016;138(47):15368-77. 

1.0 B.Ed.GSc_
59_4.2_2 

3 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal N., Egkapappaiboon 
C., Punwilai K., and Ruenboot N. 
(2016). The Development of the Basic 
Science Process Skill Packages Using 
Context of States of Matters and 
Solution for the Lower Secondary 
Students. Srinakharinwirot Research 
and Development (Journal of 
Humanities and Social Sciences). 
8(15): 83-100. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_3 

4 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Teerakung,P.,  Duwao,N., Namwong.,K., 
Koocharoenpisal, N., and 
Sriarunrasmee, S. (2016). Development 
of the Electronic Book (e-book) on 
Food Contaminants for Middle School 
Students. Srinakharinwirot Science 
Journal. 32(1): 41-55. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_4 

5 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal, N. (2016). Promoting 
of Self-Directed Learning Using the 
Programmed Lesson on Chemical 
Hazards to Develop Learning 
Outcome of the Lower Secondary 
Students. Journal of Education 
Naresuan University. 18(2): 93-105. 
(in Thai) 
 
 
 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_5 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

6 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal, N., Poojapon, S.,  
Sutthibut, B., Naphothong, P. (2016).  
The Learning Outcome in Using 
Science Laboratory Equipments of 5th 

Grade Students. Ramkhamhaeng 
Research Journal of Humanities and 
Social Sciences. 19(1): 14-26. (in Thai) 

0.6 B.Ed.GSc_
59_4.2_6 

7 
 

รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal,N., Siyaphong, C., 
Dechchai,A., and Khemkhan,A. (2016). 
Learning Outcomes of 9th Grade 
Students Using Science Activity 
Packages on Natural Dyeing and Local 
Learning Resources.  Journal of 
Education Naresuan University . 
18(3): 125-142. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_7 

8 
 

รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal,N.  (2016). Learning 
Achievement of 10th Grade Students 
through the Supplementary Science 
Book on Food Contaminants. 
Suranaree Journal of Social Science. 
10(2): 19-32. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_8 

9 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal N., Phiwmou K., 
Nonpuai B., and Uangdaeng P. (2016). 
The Development of the Science 
Activity Packages on Acid-Base 
Solution Emphasizing Thinking Process 
for 7th Grade Students. 
Srinakharinwirot Research and 
Development (Journal of Humanities 
and Social Sciences). 8(16): 16-28. (in 
Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_9 

10 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal,N., Butnian, N., 
Jaroensiri,N., and Somjaroen,W. (2016). 
The Effect of Utilizing the Problem-
Based Learning Activity Packages on 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_10 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

Pollution for Lower Secondary 
Students.  Journal of Education 
Naresuan University. 18(4): 40-55. 
(in Thai) 

11 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal,N. (2016). Effects of 
Using Learning Activity on Advantages 
and Disadvantages of Chemicals 
toward Scientific Problem Solving 
Ability and Learning Achievement of 
8th Grade Students. Journal of 
Graduate Studies Valaya Rajabhat 
University. 10(3): 47-61. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_11 

12 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal,N., Kaewthip,K., 
Nongnuan.,K, and Haritawan,P. (2017). 
Learning Outcome of 9thGrade 
Students Using the Learning Activity 
Packages on the Natural Rubber Latex 
Process with Integrating Science 
Technology Engineering and 
Mathematics (STEM). Journal of 
Education Naresuan University . 
19(1): 23-37. (in Thai) 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_12 

13 รศ.ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล Koocharoenpisal, N. 2017. Efficiency of 
Learning Activity on Biomolecules 
through Science Experiments and 
Concept Mapping of Undergraduate 
Students. Proceedings of the 
International Conference on Education 
and Global Studies. (IConEGS 2017) 
ISSN 2432-7433, Vol.1, No.1, April 
2017. Published by Hyogo University 
of Teacher Education, Hyogo, Japan. 
April 4-6, 2017. International 
Community House, Kyoto, Japan. p. 
41-49. 

0.4 B.Ed.GSc_
59_4.2_13 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอา้งอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

14 ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ า ภณัฐญา สุขตลอด, รักษวิชช์ ปรัสพันธ์, สุดา รัก
ชาติ, ธัญญามาศ เพชรพูล ,ปิยนุช เกิดสมบัติและ 
สุรศักด์ิ ละลอกน้ า.  (2559).  การใช้สาหร่ายเป็นตัว
บ่งชี้คุณภาพน้ าในคลองแสนแสบ. วารสารหน่วย
วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้. 7(2): 14-27 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_14 

15 ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ า สุรศักด์ิ ละลอกน้ าและกนกกานต์ นาคทอง. (2559). 
ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในคลองแสนแสบใน
การผลิตไฟโคไซยานิน. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้. 7(2): 377-388 

0.8 B.Ed.GSc_
59_4.2_15 

16 อ.ดร. สมปรารถนา   
วงศ์บุญหนัก 

สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก. (2559). กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:  
สันติศิริการพิมพ์ 

- - 

17 อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์ Traisaranakul T., Boonburapong B., 
Buasri N., Yuvaniyama J. (2017). 
Expression and purification of Bacillus 
megaterium penicillin G acylase in 
Escherichia coli cell system. 
Proceedings of the 5th APPA/12th PST 
joint conference, Bangsean, Thailand, 
July 11-14 2017  

- B.Ed.GSc_
59_4.2_17 

18 อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ ์ Boonburapong B., (2016). 
Cyanobacteria: Future Alternative 
Acidic Amino Acid Source. Oral 
presentation in BIT’s 5 th Annual 
International Congress of Algae-2016 

- - 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 11.8  
คิดเป็นร้อยละ 236%  

 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) หน้า 65 
 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3)    
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดท้ังปีการศึกษา 
เป็นเวลา 4 ปีต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 2557 2558 และ 2559 และ หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ยังคงใช้รายช่ือชุดเดิมในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.GSc_59_4.3_1: มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2556 และ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2556 

ปีการศึกษา 2559  มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

1) ผศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญ
ไพศาล 

1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 1) รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 

2) ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 2) ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญ
หนัก 

3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญ
หนัก 

3) อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 

4) ผศ.ทนง อัครธีรานนท์ 4) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 4) อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 
5) ผศ.สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 5) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 5) อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

  
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ท าการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นครั้ง ท่ีสาม ท าให้ไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ย้อนหลังปีการศึกษา 2556 ท่ีแสดงเป็นเชิงปริมาณได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกัน
พิจารณาเป็นเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (2) 
กระบวนการบริหารหลักสูตร และ (3) กระบวนการการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ คือ มคอ.7 ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจเป็นเชิงปริมาณ จึงร่วมกันพิจารณาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยปรับปรุงจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
ใ ช้ ในการประ เมินความพึ งพอใจของอาจารย์ ประจ าห ลัก สูตร  ปีการ ศึกษา 2557 – 2558 
(B.Ed.GSc_59_4.3_2: แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) พบว่าความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงดังตารางด้านล่าง 3 ปีต่อเนื่อง  

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 

(100%) 
5 

(100%) 
5 

(100%) 
4 

มาก 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มาก 4.19 

มากท่ีสุด 
4.21 

มากท่ีสุด 
 

 ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินเดียวกับปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 
2559 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คะแนน 4.35 (B.Ed.GSc_58_4.3_3: ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) จากนั้นคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะพัฒนาความพึงพอใจ
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ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น ร่วมกับแนวโน้มการคงอยู่คงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ความพึง
พอใจ ในปีการศึกษา 2557 – 2559  

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 

(100%) 
5 

(100%) 
5 

(100%) 
5 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.19 

มากท่ีสุด 
4.21 

มากท่ีสุด 
4.35 

มากท่ีสุด 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_4.3_1 มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 และ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
B.Ed.GSc_59_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_4.3_3 ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 
 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) มีระบบการเปิดหลักสูตรใหม่และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดในการเปิดและปิดหลักสูตร มีขั้นตอนปฏิบัติในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานของ สกอ. และ คุรุสภา (B.Ed.GSc_59_5.1_1: มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และ B.Ed.GSc_59_5.1_2: คู่มือการบริหารหลักสูตร) มีกลไกการด าเนินงาน เช่น 
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ัวไป ( 5 
ปี )  (B.Ed.GSc_59_5.1_3: มคอ .2 หน้ า  107 – 119 เ รื่ อ ง  คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตร) ตามแผนภาพระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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  หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(B.Ed.GSc_59_5.1_3: มคอ.2 หน้า 150 เรื่อง การจัดท าหลักสูตร) 

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

2. ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี)  ทุกวิชาเอก และ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หมวด
วิชาชีพครู เพื่อท าความตกลงร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ท่ีดูรายละเอียดวิชาชีพครูและวิชาเอก 

3. ส่งหลักสูตรฉบับร่างให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความทันสมัยท้ัง
รายละเอียดสาระการเรียนรู้รวมถึงข้อก าหนดให้เป็นหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม  

4. จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญการ
ได้เป็นหลักสูตรฉบับร่างแก้ไข ครั้งท่ี 1   

5. การวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

6. ด้านการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1 ของครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ โดยจะท าการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ท่ีด าเนินการสอน
โดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ หมวดวิชาเอก 129 หน่วยกิต เป็นกลุ่มรายวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต ท าการ
สอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาเอกเฉพาะ 79 หน่วยกิต ท าการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการสอนท้ังภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ มีการศึกษาภาคสนาม และมีรายวิชาท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
ท างานเป็นทีม คือ รายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 4 ปี และ ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี ในสถานศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนท่ีปรากฏอยู่ใน มคอ.2 

7. ท าการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ผลิตบัณฑิตในหลักสูตร ได้แก่ คุรุสภา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจากโรงเรียนและโรงเรียนสาธิต 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อได้หลักสูตรท่ีมีโครงสร้าง และ รายละเอียดของวิชาท่ีมีความทันสมัยขึ้น 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(5 ปี) ด าเนินการปรับแก้ไข และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชา
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วิทยาศาสตร์ท่ัวไป น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
ระดับปริญญาตรี น าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก 
สกอ. และ น าเสนอต่อคุรุสภาเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรและการผลิตครู  ก่อนเปิดใช้ในปีการศึกษา 
2556 
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ความเห็นชอบตามระเบียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

6. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2555 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 

7. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 

8. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 มี
ผลบังคับใช้กับนิสิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

9. สกอ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557 
10.คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิตเมือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 

  จากผลการด าเนินการท าให้ หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 สามารถ
ใช้ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556    
          ปีการ ศึกษา 2556 – 2558 หลัก สูตรมี การด า เนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 ครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ และ มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีแบ่งเป็น
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิต รับผิดชอบควบคุม ก ากับการด าเนินการ 
ครบถ้วน เป็นหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.2 เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน" จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี ทุกตัวบ่งช้ีมีผลด าเนินงานบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หลักสูตรมีการด าเนินการตามการติดตามของกองบริการวิชาการในข้อก าหนดของการด าเนินการ เรื่อง 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ซึ่งผลการพิจารณาด าเนินการนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีมาจากการ มคอ.7 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมหลักสูตรเพื่อ
มอบหมายรายวิชาท่ีเปิดท าการสอนให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่อง
งบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องใน
การประชุมภาควิชา ท้ังนี้กระบวนการจะมีการประชุมตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร
ศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์  และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด และ มีการพิจารณารูปแบบท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้น าผลงานทางวิชาการน าเสนอต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น เพื่อเสริมทักษะการส่ือสารท่ี
เป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป โดยด าเนินการตามขั้นตอนและมี
รายละเอียดส าคัญท่ีเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
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 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการแก้ไข "ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ 
มคอ.2 เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี เป็น 12 ตัวบ่งช้ี ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและได้รับรองจาก สกอ. หลักสูตรมีการด าเนินการ
ตามการติดตามของกองบริการวิชาการในข้อก าหนดของการด าเนินการ เรื่อง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
ซึ่งผลการพิจารณาด าเนินการนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมาจากการ มคอ.7 ปี
การศึกษา 2557 โดยมีการประชุมในเรื่องการจัดการเรื่องหลักสูตร เพื่อพัฒนาต่อไปในปีการศึกษา 2559  

ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการแจ้งให้ทุกหลักสูตรต้องเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร
ส าหรับการปรับมาตรฐานตัวชี้วัดของคุรุสภาส าหรับนิสิตท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 โดยมีการวางแผน
จัดการในหมวดสาระรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มอบหมายให้ส านักนวัตกรรม
การเรียนรู้ด าเนินการ รายวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์
ด าเนินการ และ รายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต มอบหมายให้ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ด าเนินการ เพื่อปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย และ ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษา 
2559 เพื่อส่งไปให้ทาง สกอ. รับทราบ และ คุรุสภารับรองมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นแหล่งผลิตครู 
ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร ต่อไป ในปีการศึกษา 2559  

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา ใช้ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.2 เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี หลักสูตรมีการด าเนินการตามการติดตามของ
กองบริการวิชาการในข้อก าหนดของการด าเนินการ เรื่อง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ซึ่งผลการพิจารณา
ด าเนินการนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมาจากการ มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 
โดยมีการประชุมในเรื่องการจัดการเรื่องหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  

การปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร โดยปรับตามความ
ทันสมัยของการเปล่ียนแปลงบริบทของประเทศ และ โลก ให้เป็นไปตามการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และ ประเทศไทย 4.0 เน้นให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเช่ือมโยงถอดองค์ความรู้
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และ สอดคล้องกับนโนบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีว่า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการจัดการเรื่ององค์ความรู้ถ่ายทอดสู่
รายวิชานั้นเน้นไปท่ี 3 หน่วยงานหลักของ มหาวิทยาลัย คือ 1) ส านักนวัตกรรมการการเรียนรู้ ด าเนินการ
เรื่องวิชาศึกษาท่ัวไป โดยจัดรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2) คณะ
ศึกษาศาสตร์ ด าเนินการเรื่องวิชาชีพครู โดยจัดรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตให้เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
กิต และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการเรื่องวิชาเอกวิทยาศาสตร์ โดยจัดรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตให้
เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้โครงสร้างหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ดังนี้ 
 
 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 
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โครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 

มคอ. 1 
พ.ศ. 2553 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 129 124 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 
2.1  กลุ่มวิชาชีพครู  51  2.1  กลุ่มวิชาชีพครู  51 
2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ  49  2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ  49 

2.1.2  วิชาชีพครูเลือก    2  2.1.2  วิชาชีพครูเลือก    2 
2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 78 
2.2.1  วิชาเอกเด่ียว  68  2.2.1  วิชาเอกเด่ียว  72 
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  6  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  6 
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

 4  2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

 0 

3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 165 160 รวม ไม่น้อยกว่า 165 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานผ่านการเห็นชอบ ดังนี้ 
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 

เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี  6/2559  

เมื่อวันท่ี  11 พ.ย. 2559 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี  11 ม.ค. 2560 มีผล

บังคับใช้กับนิสิต ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ขณะนี้รอ สกอ. รับรองหลักสูตร และ คุรุสภา รับรองมาตรฐานสถาบันการผลิต 
จากนั้นท าการประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ตามขั้นตอน และ เปิดสอนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 โดยแผนการรับนิสิตจ านวน 30 คน (B.Ed.GSc_59_5.1_4: มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมหลักสูตรเพื่อ
มอบหมายรายวิชาท่ีเปิดท าการสอนให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่อง
งบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องใน
การประชุมภาควิชา ท้ังนี้กระบวนการจะมีการประชุมตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร
ศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์  และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด และ มีการพิจารณารูปแบบท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้น าผลงานทางวิชาการน าเสนอต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น เพื่อเสริมทักษะการส่ือสารท่ี
เป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป โดยด าเนินการตามข้ันตอนการ
ด าเนินการอีกครั้ง 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรท่ีผลิตร่วมกันระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบในกลุ่มวิชาชีพครู และ คณะ
วิทยาศาสตร์รับผิดชอบในกลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียนการสอนใช้เวลา 5 ปี ระยะเวลา 4 ปีแรก
จะเรียนรายวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะ จากนั้นท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี ในสถานศึกษา 
หลักสูตรมีการเปิดใช้ครั้งแรกปีการศึกษา 2547 จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครู ในปี
การศึกษา 2550 และมีการปรับเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวฒิ (มคอ.) และปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา 
2554 ครั้งสุดท้ายมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันบัณฑิตท่ี
จบจากหลักสูตรได้ประกอบอาชีพครูในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน เป็นท่ียอมรับถึงความสามารถของ
บัณฑิต และการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นผลมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2557 พิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และรายงานผลในการประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 
ในหมวดรายวิชาเอกมีวิชาท่ีนิสิตมีผลการเรียนเป็น E จ านวน 2 คน ในรายวิชาโลกศาสตร์และ
อุตุนิยมวิทยา เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้ช้ีแจงถึงผลท่ีเกิดขึ้น จึงแจ้งฝ่ายจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดตารางสอน
ให้นิสิตท่ีมีผลการเรียนเป็น E สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าและแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้จบการศึกษา
ตามปกติ นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกันพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่อหน้าสาธารณชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 มีตัวแทนนิสิต
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท่ีจังหวัดเพชรบุรี และ หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงงาน
น าเสนอผลงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี มีผู้สนใจในการเยี่ยมชมผลงานของนิสิต 
และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตรศึกษาด้วย ท้ังนี้เป็นการส่งเสริมนิสิตในด้านทักษะการส่ือสาร
ท่ีเป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป และมีการรายงานผลการ
ด า เนินการ ในการประ ชุมคณะกรรมการบริห ารห ลัก สูตร  น า เสนอ ต่อ ท่ีประ ชุมภาควิ ช า  
(B.Ed.GSc_59_5.1_5: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

ปีการศึกษา 2558 โดยการจัดการของหลักสูตรมีการด าเนินการเช่นเดียวกับ ปีการศึกษา 2557 
เปิดท าการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่องงบประมาณ
ด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมภาควิชา หลักสูตรมี
การให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยา
ศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์   และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
จ านวนนิสิต และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด เพื่อท าการสรุป
เป็น มคอ.5 ท้ังนี้รายวิชาอื่นๆ อาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาพิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และรายงานผลในการ
ประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 ท้ังนี้ปีการศึกษา 2558 ในหมวดรายวิชาเอกมีวิชาท่ีนิสิตมีผลการเรียนเป็น 
E จ านวน 2 คน จากปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาโลกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา สามารถลงทะเบียนเรียน
ได้และมีผลการเรียนผ่าน สามารถเรียนได้ตามปกติร่วมกับคนอื่นในรุ่นเดียวกัน  

นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกันพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่อหน้าสาธารณชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 มีตัวแทน
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นิสิตน าเสนอโครงงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี ท้ังนี้เป็นการส่งเสริมนิสิตในด้าน
ทักษะการส่ือสารท่ีเป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป และมีการรายงาน
ผลการด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเด็นหนึ่งท่ีได้รับข้อเสนอจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คือ การเพิ่มรายวิชาท่ีมีการสอนเป็นทีมให้
มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นทีมสอนร่วมระหว่างอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ใน
รายวิชาท่ีผู้สอนมีคุณวุฒิสอนร่วมกันได้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในด้านเทคนิคการสอนให้กับ
อาจารย์ใหม่ คือ รายวิชาชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 และ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้พิจารณา มคอ.5 อาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาพิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และรายงาน
ผลในการประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 ท้ังนี้ปีการศึกษา 2558 นิสิตช้ันปีท่ี 1 ถอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 คน ให้ท าการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 นิสิตช้ันปีท่ี 2 ผลการเรียนเป็น E จ านวน 1 
คน ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 ให้ฝ่ายจัดการเรียนการสอน
ประสานงานให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้และมีผลการเรียนผ่าน สามารถเรียนได้ตามปกติร่วมกับคนอื่น
ในรุ่นเดียวกัน  

ปีการศึกษา 2559 โดยการจัดการของหลักสูตรมีการด าเนินการเช่นเดียวกับ ปีการศึกษา 2558 
เปิดท าการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเรื่องงบประมาณ
ด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียน วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมภาควิชา หลักสูตรมี
การให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีท าการสอนเป็นทีม ได้แก่ วิชาสัมมนาทางวิทยา
ศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์   และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการเรียนการสอน และ กิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
จ านวนนิสิต และ คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด เพื่อท าการสรุป
เป็น มคอ.5 ท้ังนี้รายวิชาอื่นๆ อาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาพิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์และรายงานผลในการ
ประชุมในรูปแบบของ มคอ.5 ท้ังนี้ปีการศึกษา 2559 ไม่มีนิสิตช้ันปีท่ี 1 ถอนรายวิชาคณิตศาสตร์และผ่าน
ทุกคน นิสิตช้ันปีท่ี 3 มีผลการเรียนเป็น E จ านวน 1 คน ในรายวิชาเคมีพื้นฐานซ้ าอีกครั้ง นิสิตช้ันปีท่ี 2 มี
ผลการเรียนเป็น E จ านวน 1 คน ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 และ
จัดวิชาให้นิสิตท่ีถอนคณิตศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้มีนิสิตท่ีย้าย
สาขาวิชามา จ านวน 2 คน จึงให้ฝ่ายจัดการเรียนการสอนประสานงานให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้และ
มีผลการเรียนผ่าน สามารถเรียนได้ตามปกติร่วมกับคนอื่นในรุ่นเดียวกัน  

นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกันพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่อหน้าสาธารณชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 มีตัวแทน
นิสิตน าเสนอโครงงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี ท้ังนี้เป็นการส่งเสริมนิสิตในด้าน
ทักษะการส่ือสารท่ีเป็นอัตลักษณ์นิสิตของ มศว และน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมในปีการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบของการปรับปรุง ต่อไป และมีการรายงาน
ผลการด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชา  เพื่อ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรและนิสิตในปีการศึกษา 2560 (B.Ed.GSc_59_5.1_9: 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_5.1_1 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
B.Ed.GSc_59_5.1_2 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_5.1_3 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2556 
B.Ed.GSc_59_5.1_4 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560 
B.Ed.GSc_59_5.1_5 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

การบริหารหลักสูตร 
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีจะพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

เพราะในหลักสูตรมีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญ
ไพศาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ละลอกน้ า ดังนั้นเหลืออาจารย์อีก 3 คน ท่ียังไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ และ มีอายุการท างานท่ีสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นได้ จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ 
ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก และ อาจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ และ อาจารย์ ดร.บงกช  บุญบูร
พงศ์ ท่ีมีอายุการท างาน 1 ปี ดังนั้นควรมีการจัดการเรื่องให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น และ 
อาจารย์ท่ีอายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี ควรเข้าอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาเพิ่มเติม 
เนื่องจากวุฒิทางการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตร แต่ไม่ตรงกับหลักสูตร  

  
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  การให้การแนะน าเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนหรือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์เนื่องจาก
อาจารย์จบมาทาง วท.บ. 2 คน ท่ีเป็นอาจารย์มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 3 ปี อาจท าให้การให้
ข้อเสนอแนะกับนิสิตด้านวิทยาศาสตรศึกษาและการจัดการเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
  - ต้ังงบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร ท้ังนี้ อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์
บุญหนัก จะยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษาต่อไป 
  - ให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตรศึกษา หรือ เข้า
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา หรือ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 

การเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) เป็น
หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ โดยโครงสร้างของหลักสูตรก าหนด
ตามเกณฑ์ มคอ.1 ซึ่งการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรด้านล่าง 

 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   129 

2.1  วิชาชีพครู  51  
         2.1.1   วิชาชีพครูบังคับ 49   

1) วิชาชีพครู 33   
2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน   

                        เรียนปี 3, 4 (วิชาละ 2 หน่วยกิต) 
4   

3) วิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

12   

2.1.2   วิชาชีพครูเลือก 2   
2.2  วิชาเอก   78  

         2.2.1  วิชาเอกเด่ียว 68   
                  1)  วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 15   
                  2)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไปบังคับ  39   
                  3)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไปเลือก 14   
         2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6   
         2.2.3  วิชาเอกเลือก หรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 4   
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 

รวมไม่น้อยกว่า   165 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย ท าการสอนโดยคณาจารย์จากส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งก าหนดขึ้นมาตามความต้องการของหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมี
จิตส านึกสาธาณะ เน้นผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ สกอ. 

หมวดวิชาชีพครูเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ท าการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า 51 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีท าการสอนจากคณาจารย์ท่ีดูแลก ากับการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ท าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 4 ปี จ านวน 39 หน่วยกิต และ ท า
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปี จ านวน 12 หน่วยกิต โดยการฝึกสอนของนิสิตช้ันปีท่ี 5 
จะมีการดูแลโดยอาจารย์นิเทศวิชาศึกษา โดยอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน เพื่อดูแลนิสิตฝึกสอน โดยสมบัติของ
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อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือ เคยมีประสบการณ์นิเทศ
อย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน ไม่มีประสบการณ์การสอนจึงไม่สามารถ
ท าการนิเทศได้ การประชุมหลักสูตรจึงให้อาจารย์ใหม่ร่วมนิเทศเพื่อมีประสบการณ์นิเทศในปีการศึกษา 
2558 และ เป็นอาจารย์นิเทศได้ในปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน มี
ประสบการณ์การสอนตามเกณฑ์ จึงสามารถเป็นอาจารย์นิเทศได้ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถท าการนิเทศก์วิชาเฉพาะได้ทุกคน รวม 5 คน โดย 1 คน สามารถนิเทศนิสิต
ได้ไม่เกิน 10 คน (รายช่ืออาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2559) 

หมวดวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ท าการเรียนการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 78 
หน่วยกิต ดังนั้นนิสิตจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ตามความสนใจได้ในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ในการก าหนดกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท าการเรียนการสอนในส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 
หน่วยกิต ในด้านวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ และเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับกับอาจารย์ใน
ภาควิชา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีในส่วนของการสอนเป็นทีมมีผู้ประสานงานรายวิชา และ 
สอนเด่ียวท่ีสอนโดยอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิท่ีสามารถสอนเนื้อได้ตามรายวิชานั้นๆ โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอน
ในวิชานั้นๆ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  
 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มีการสอนในรายวิชาประจ าสาขาวิชา 
จ านวน 9 รายวิชา และ มีอาจารย์ผู้สอนท่ีตรงกับคุณวุฒิ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อวิชา ผู้สอน 
1 วท212 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2 วท391 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 
3 วท371 สัมนาวิทยาศาสตรศึกษา ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
 
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

4 วทศ431 บูรณวิธีการสอนส าหรับครูวิทยาศาสตร์ อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
 

5 วท271 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

6 วท322 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

7 วท332 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 อ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ 
8 วท381 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 

9 วท441 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
     
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มีการสอนในรายวิชาประจ าสาขาวิชา จ านวน 12 รายวิชา 
และ มีอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 
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ล าดับที่ ชื่อวิชา ผู้สอน 
1 วท211 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
2 วท372 โครงงานวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

3 วท333 อิเล็คทรอนิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 
4 วท374 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับภูมิปัญญา อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
5 วท472 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 

รศ.ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 
อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

6 วท221 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

7 วท377 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

8 วท364 เทคนิคทาง ชีววิ ทยาและ เคมี ส าหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 

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

  
จากตารางแสดงอาจารย์และรายวิชาท่ีท าการสอน รายวิชาบังคับให้อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ

หรือสอนโดยตรง และ ส าหรับวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ก าหนดการสอนเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกท างานวิจัยตามท่ีตนเองถนัดตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการสามารถให้ค าแนะน าได้ และมีการมอบหมายในการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อท างานกับผู้อื่นอย่างมี
ส่วนร่วม รวมถึงมีการฝึกทักษะการส่ือสารให้นิสิตฝึกการน าเสนอ เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และน าเสนอต่อหน้าสาธารณชนในโครงการน าเสนอผลงานของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป และคณะวิทยาศาสตร์ และมีรายวิชาท่ีการเรียนการสอนท่ีเน้นโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ปัญหา 
เป็นฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (B.Ed.GSc_59_5.2_1: มคอ.3 ท่ีเกี่ยวข้อง) 
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดและวางแผน ติดตาม และ ประเมินผลการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาท่ี
สอนเป็นทีม และมีการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อภาควิชา แล้วน าแนวทางท่ีได้ไปจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกับปีการศึกษา 2559  
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- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) มีระบบการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษา ท่ีมี
การก าหนดกรอบในการให้ทางหลักสูตรน าข้อมูล มคอ.3 ขึ้นในระบบออนไลน์ก่อนการเปิดการศึกษาทุก
รายวิชา จากนั้นทางหลักสูตรได้ก าหนดเวลาก่อนการขึ้นในระบบของกองบริการการศึกษา ท้ังนี้มีการ
ติดตามโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับผ่านภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
กรณีท่ียังมี มคอ.3 ขึ้นระบบไม่ครบจะมีการติดตามไปท่ีอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ด าเนินการ และถ้าอาจารย์
ผู้สอนยังไม่ด าเนินการจะมีรายงานไปท่ีภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ (B.Ed.GSc_59_5.2_2 
รายงานการประชุม)  
 ผลการด าเนินงานพบว่าทุกรายวิชาสามารถขึ้นในระบบของมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
เรียนท้ังสองภาคของปีการศึกษา 2559 ตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย ท่ีสามารถ
ตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ จึงมีข้อก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการเช่นนี้ตามการติดตาม
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถท าระบบ มคอ.
3 ออนไลน์ ได้ทันตามก าหนด จึงก าหนดให้ท าเช่นนี้ในปีการศึกษา 2560 และ ให้คณาจารย์ทุกท่านจัดท า 
มคอ.5 ให้เป็นไปตามก าหนดเช่นกันโดยใช้ มคอ. 5 ออนไลน์ เพื่อสะดวกในการจัดท า มคอ.7 ปีการศึกษา 
2559 ต่อไป (B.Ed.GSc_59_5.2_2: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดรายวิชาท่ีเน้นทักษะการจัดการความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
project based learning เพื่อบูรณาการกับการวิจัย เช่น รายวิชาสัมมนา โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษางานวิจัย น าไปใช้จัดกิจกรรมในรูปแบบของ
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางสังคมด้านการศึกษา หรือ น าศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาสืบค้นทางวิชาการเพื่อมาท างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีรายวิชาท่ีเน้นให้นิสิตตระหนักถึง
ความส าคัญของเนื้อหาวิชาการเพื่อไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศิลปและวัฒนธรรมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการศึกษาในการแสดงผลงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและนิสิตทุกช้ันปีได้ศึกษาเรียนรู้ และเมื่อมีกระบวนการเหล่านั้นแล้ว จะมี
การประชุมรายงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงกิจกรรม และ รูปแบบของการบูรณา
การเพื่อน าเผยแพร่และส่งเสริมผลงานของนิสิตในหลักสูตรต่อไปเพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางในการ
ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.GSc_59_5.2_3: มคอ.3 ท่ีเกี่ยวข้อง และ B.Ed.GSc_59_5.2_4: 
เล่มโครงงานวิทยาศาสตร์/ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์) นอกจากนี้ในรายวิชา วท212 เคมีส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 2 อาจารย์ผู้สอนได้ท าวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้และได้เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับชาติในฐาน TCI 
(B.Ed.GSc_59_5.2_5: บทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_5.2_1 มคอ.3 ท่ีเกี่ยวข้อง 
B.Ed.GSc_59_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_5.2_3 มคอ.3 ท่ีเกี่ยวข้อง 
B.Ed.GSc_59_5.2_4 เล่มโครงงานวิทยาศาสตร์/ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.GSc_59_5.2_5 บทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) มีการก าหนดให้ผู้สอนใช้กล
ยุทธ์การสอนท่ีพัฒนาตามผลการเรียนรู้ท้ัง 6 ด้าน  ของบัณฑิตอันพึงประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ท่ีปรากฏอยู่ใน curriculum mapping (B.Ed.GSc_59_5.3_1: 
มคอ.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 หน้า 69 – 83) จากนั้นอาจารย์ผู้สอนออกแบบการจัดการ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายละเอียดวิชาท่ีปรากฏใน มคอ.2 และด าเนินการจัดท า มคอ.3 ให้เป็นไปตาม
การก ากับ และ ติดตามของกองบริการการศึกษา โดย มคอ.3 แสดงรูปแบบการประเมินผลการจัดการการ
เรียนรู้ ท่ีหลากหลาย (B.Ed.GSc_59_5.3_2: มคอ.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559) และ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อด าเนินการจัดการศึกษาจบภาคการศึกษาแล้วมีการติดตาม
ผลการเรียนรู้ ท่ีปรากฏใน มคอ.3 เพื่อเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การ ศึกษานั้ น  จากนั้ นน าข้ อ เสนอแนะไป จัดท าร ายงานผลการ จัดการ เรี ยนรู้ ใน  ม คอ .5 
(B.Ed.GSc_59_5.3_3: มคอ.5 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559) เพื่อน าไปประมวลผลแต่ละ
รายวิชาเพื่อเขียนข้อสรุปส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตร ใน มคอ.7 (B.Ed.GSc_59_5.3_4: มคอ.7 
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559) จากนั้นน ารายงานการประชุมน าเสนอต่อภาควิชา และ คณะ 
ตามล าดับ (B.Ed.GSc_59_5.3_5: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)    

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
  หลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนรู้โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท่ีสอน
เป็นทีม และ มีการประชุมเรื่องผลการเรียนของทุกรายวิชาท่ีท าการเปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยเมื่อ
ด าเนินการการเรียนการสอนจบภาคการศึกษาแล้ว ผู้สอนส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนร่วมกับผลการสอบ
ของนิสิต เพื่อจัดท า มคอ.5 ให้เห็นว่ามีการด าเนินการในเรื่องใดท่ีสอดคล้องกับ มคอ.3 เพื่อน าประเด็นท่ีได้ 
จัดท าเป็นแนวทางหรือปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมการสอน เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.GSc_59_5.2_5: รายงานการประชุม)    
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) มีระบบการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของกอง
บริการการศึกษา ท่ีมีการก าหนดกรอบในการให้ทางหลักสูตรน าข้อมูล มคอ.5 ขึ้นในระบบออนไลน์หลัง
เสร็จส้ินการเรียนการสอนทุกรายวิชา จากนั้นทางหลักสูตรได้ก าหนดเวลาก่อนการขึ้นในระบบของกอง
บริการการศึกษา ท้ังนี้มีการติดตามโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับผ่านภาควิชา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในกรณีท่ียังมี มคอ.5 และ มคอ.7 ขึ้นระบบไม่ครบจะมีการติดตามไปท่ี
อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ด าเนินการ และถ้าอาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรยัง
ไม่ด าเนินการจะมีรายงานไปท่ีภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์รับทราบตามล าดับ (B.Ed.GSc_59_5.3_5: 
รายงานการประชุม)  
 ผลการด าเนินงานพบว่าทุกรายวิชาสามารถขึ้นในระบบของมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาเมื่อจบภาค
การศึกษา 2559 ของแต่ละเทอม ตามข้อก าหนดของกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย ท่ีสามารถ
ตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ จึงมีข้อก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการเช่นนี้ตามการติดตาม
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไป และ ให้คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อจัดท า มคอ.7 ให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยน า มคอ.5 เฉพาะส่วนผลการเรียนมา
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตท่ีสอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

ภาคเรียนที่ 1/2559               
SC212 1/2559 23 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC271 1/2559 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC322 1/2559 17 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC332 1/2559 6 8 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC381 1/2559 19 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC371 1/2559 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC374 1/2559 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC377 1/2559 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC391 1/2559 13 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC441 1/2559 15 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SCI431 1/2559 19 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
ภาคเรียนที่ 2/2559               
SC211 2/2559 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC221 2/2559 6 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC231 2/2559 9 8 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC251 2/2559 5 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC252 2/2559 2 4 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC324 2/2559 6 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
SC333 2/2559 6 9 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC364 2/2559 18 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC372 2/2559 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC378 2/2559 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
SC461 2/2559 23 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC472 2/2559 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC482 2/2559 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC483 2/2559 15 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

  
จากตาราง พบว่า ทุกรายวิชาไม่มีผลการเรียนท่ีต่ ากว่า D โดยมีรายวิชาท่ี A ทุกคน 2 รายวิชา คือ 

SC371 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา และ SC472 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ี
เน้นทักษะการปฏิบัติและการน าเสนอในการท าวิจัย ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นการฝึกการถ่ายทอด โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนท่ีเกิดจากวิพากษ์ร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบกับผู้เรียนมี
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ความสามารถในการถ่ายทอดและท าผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดีทุกคน จึงท าให้มีผลการเรียนท่ีดี ท้ังนี้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนร่วมกัน และ สรุปลงใน 
มคอ.5 เพื่อจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป จากนั้นท าการพิจารณาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนโดยใช้ระบบ ปค.003 และ ปค.004 แสดงดังตารางด้านล่าง 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ปค.003 และ ปค.004 ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

คะแนน 
ปค. 003 

ข้อที่ 1 - 14 

คะแนน 
ปค. 003 

ข้อที่ 15 - 20 

คะแนน 
ปค. 003 
ภาพรวม 

คะแนน 
ปค. 004 

ข้อที่ 1 - 7 

คะแนน 
ปค. 004 

ข้อที่ 8 – 10 

คะแนน 
ปค. 004 
ภาพรวม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 
SC212 1/2559 4.50 4.17 4.40 4.41 4.31 4.38 
SC271 1/2559 4.09 4.03 4.07 3.92 4.06 3.96 
SC322 1/2559 4.43 4.37 4.41 4.33 4.29 4.31 
SC332 1/2559 4.44 4.38 4.42 4.36 4.28 4.34 
SC381 1/2559 4.87 4.74 4.83 4.85 4.79 4.83 
SC371 1/2559 4.41 4.39 4.40 4.31 4.38 4.33 
SC374 1/2559 4.46 4.50 4.47 4.32 4.35 4.33 
SC377 1/2559 4.36 4.11 4.28 4.29 4.25 4.28 
SC391 1/2559 4.45 4.42 4.44 4.40 4.44 4.42 
SC441 1/2559 4.87 4.83 4.86 4.80 4.82 4.8/1 
SCI431 1/2559 4.85 4.86 4.85 4.94 4.95 4.94 

ภาพรวม       
ภาคเรียนที่ 2/2559 

SC211 2/2559 4.09 3.64 3.96 4.28 4.04 4.21 
SC221 2/2559 4.16 4.22 4.18 4.16 4.31 4.21 
SC231 2/2559 4.31 4.26 4.29 4.34 4.33 4.34 
SC251 2/2559 4.55 4.46 4.51 4.47 4.58 4.53 
SC252 2/2559 4.58 4.59 4.59 4.68 4.60 4.64 
SC324 2/2559 4.53 4.58 4.54 4.34 4.45 4.38 
SC333 2/2559 4.37 4.37 4.37 4.47 4.45 4.46 
SC364 2/2559 4.36 4.41 4.38 4.15 4.25 4.18 
SC372 2/2559 4.45 4.32 4.41 4.43 4.41 4.42 
SC378 2/2559 3.75 3.50 3.67 3.55 3.47 3.53 
SC461 2/2559 4.86 4.65 4.79 4.89 4.78 4.86 
SC472 2/2559 4.80 4.69 4.77 4.85 4.80 4.83 
SC482 2/2559 4.84 4.78 4.82 4.89 4.78 4.86 
SC483 2/2559 4.40 4.33 4.38 

 

4.06 4.29 4.13 
ภาพรวม 4.47 4.38 4.44 4.42 4.42 4.42 
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 จากตาราง พบว่า ทุกรายวิชามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.44 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้นั้นอยู่ในความเหมาะสม โดยภาพรวมแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียจากมาก
ขึ้นไป คือ ตาม ปค.003 หัวข้อท่ี 1 – 14 คือ     

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนสามารถตอบค าถามของนิสิตได้อย่างชัดเจน 
3. อาจารย์ผู้สอนมีความต้ังใจและมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี 
4. อาจารย์ผู้สอนสอนตรงตามเนื้อหารายวิชา 
5. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหารายวิชาให้นิสิตเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
6. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ สงเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
7. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
8. อาจารย์ผู้สอนมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสาม 
9. อาจารย์ผู้สอนมีการส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

เช่น อินเทอร์เนต A-tutor 
10. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในช้ันเรียน เช่น ความมีวินัย 

ความซื่อสัตย์ 
11. อาจารย์ผู้สอนมีช่องทางให้นิสิตติดต่อได้สะดวก เช่น เวลาและสถานท่ีให้เข้าพบ E-mail เบอร์

โทรศัพท์ 
12. อาจารย์ผู้สอนมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
13. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีของนิสิต 
14. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการวัดผลตามท่ีเกณฑ์ก าหนดไว้ 
ปค.003 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 
15. ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับผู้เข้าเรียน 
16. มีความพร้อมของอุปกรณ์ส่ือโสตภายในห้องเรียน      
17. สภาพแวดล้อมท่ัวไปของห้องเรียน แสงสว่าง พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
18. จ านวนโต๊ะและเก้าอี้ มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เข้าเรียน 
19. ความสะอาดของห้องเรียน 
20. มีสถานท่ีนั่งพักรอเรียน ส าหรับช่ัวโมงเรียน/ในวิชาต่อไป 
ปค.004 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 
2. วิธีและเกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 
3. มีการแจ้งวิธีและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบอย่างชัดเจน 
4. มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย( เช่น ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ) 
5. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
6. นิสิตได้รับประโยขน์จากการเรียนรายวิชานี้ 
7. นิสิตมีความต้องการหรือความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนวิชานี้ 
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 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
8. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีสภาพแวดล้อม(เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ)/ โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีมี

ความเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน 
9. ส่ือ (เอกสาร/คู่มือปฏิบัติการ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 
10. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารส าหรับการค้นคว้าในรายวิชานี้อย่างเพียงพอ 
จากข้อมูลท่ีป้อนกลับของ มคอ.5 และ มคอ.6 ร่วมกับการประเมินความพึงพอใจของนิสิตจาก 

ปค.003 และ ปค.004 สะท้อนให้ผู้สอนน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และ วิธีการ
ประเมินผลการเรียนแสดงใน มคอ.3 ของปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงาน มคอ.7 
(B.Ed.GSc_59_5.3_6: (ร่าง) มคอ.7 ปีการศึกษา 2559)  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_58_5.3_1 มคอ.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 หน้า 69 – 83 
B.Ed.GSc_58_5.3_2 มคอ.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_58_5.3_3 มคอ.5 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_58_5.3_4 มคอ.7 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_58_5.3_5 รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
B.Ed.GSc_59_5.3_6 มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 ฉบับร่าง 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่ง ช้ีการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     
ท่ีหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่าน้ัน การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออื่น ๆ และ/หรือการด าเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรน้ัน ๆ    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(✓ตาม
เกณฑ์ 
 ไม่เปน็

ตาม
เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร  

✓ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการประชุม
จ านวน 4 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน โดยมีอาจารย์อย่าง
นอ้ยร้อยละ 80 เข้าร่วมการประชุม 
(B.Ed.GSc_59_5.4_1: รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

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

✓ หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุ รุ สภ า  (B.Ed.GSc_59_5.4_2: มคอ .2 
ห ลัก สูตรการ ศึกษาบัณฑิต สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ หลักสูตรมีการน า มคอ.3 ทุกรายวิชาเข้าสู่
ระบบของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท้ัง 2 ภาคการศึกษา 
(B.Ed.GSc_59_5.4_3: มคอ.3 รายวิชาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 2559) 

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

✓ หลักสูตรมีการน า มคอ.5 ทุกรายวิชาเข้าสู่
ระบบของคณะวิทยาศาสตร์หลังปิดภาค
การศึกษาท้ัง 2 ภาคการศึกษา ภายใน
ก าหนดเวลา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(✓ตาม
เกณฑ์ 
 ไม่เปน็

ตาม
เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

(B.Ed.GSc_59_5.4_4: มคอ.5 รายวิชาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 2559) 

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

✓ หลักสูตรมีการน า มคอ.7 เข้าสู่ระบบของ
คณะวิทยาศาสตร์หลังจบปีการ ศึกษา 
ภายในก าหนดเวลา 
(B.Ed.GSc_59_5.4_5: มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2558 และ 2559) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

✓ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรท าการเปิดสอน
ในสามหมวดวิชา ได้แก่ (1) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาด้วย
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ (2) หมวดวิชาชีพ
ครู มีการทวนผลสัมฤทธิ์ ทุกรายวิชาด้วย
คณะศึกษาศาสตร์ และ (3) หมวดวิชาเอก มี
การทวนผลสัมฤทธิ์ โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
( B.Ed.GSc_59_5.4_1: ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

✓ การศึกษา 2559 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากปีการศึกษา 
2557 ตามรายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 
2557 และ ปีการศึกษา 2558 
(B.Ed.GSc_59_5.4_5: มคอ .7 ปร ะจ าปี
การศึกษา 2558 และ 2559) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

✓ ปีการ ศึกษา 2559 ไม่มีอาจารย์ ใหม่ใน
หลักสูตร  
(B.Ed.GSc_59_5.4_6: รายงานการเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(✓ตาม
เกณฑ์ 
 ไม่เปน็

ตาม
เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ในหลักสูตรทุก
คนเข้าร่วมการประชุมตามความสนใจ
เฉพาะสาขาวิชา 
(B.Ed.GSc_59_5.4_6: รายงานการเข้ า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

✓ ปีการศึกษา 2559 มีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร 2 คน คือ นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธ
ศิลป์ (นักวิทยาศาสตร์) และ นางจันทร์แรม 
แย้มเยื้อน (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) เจ้าหน้าท่ีท้ัง 2 
คน ได้รับพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
(B.Ed.GSc_59_5.4_6: รายงานการเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ ของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

✓ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรได้จาก
การส ารวจในวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.55 
ระดับดี(B.Ed.GSc_59_5.4_7: รายงานผล
การประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

✓ ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ ต่อบัณฑิตใหม่ ได้จากการ
ส ารวจของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สอบถามผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2558 เท่ากับ 4.70 ระดับดีมาก 
(B.Ed.GSc_59_5.4_8: ร าย ง านผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม)่  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(✓ตาม
เกณฑ์ 
 ไม่เปน็

ตาม
เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนนิการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_5.4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
B.Ed.GSc_59_5.4_2 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
B.Ed.GSc_59_5.4_3 มคอ.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_59_5.4_4 มคอ.5 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
B.Ed.GSc_59_5.4_5 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 
B.Ed.GSc_59_5.4_6 รายงานการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_5.4_7 รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลักสูตร 
B.Ed.GSc_59_5.4_8 รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบและกลไกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เริ่มต้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันวางแผนและจัดสรรงบประมาณให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต และ พัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยของ
อาจารย์ โดยพิจารณาตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน แล้วน าเสนอผ่านท่ีประชุมของภาควิชา เพื่อทดแทน
กับของเก่าท่ีเสีย หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ส่ือสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน (คอมพิวเตอร์, LCD Projector, ไมโครโฟน เป็นต้น) วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการจัดต้ังงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ให้
สามารถใช้การได้ดีตลอดการจัดการเรียนการสอน โดยในการประชุมจะมีการจัดสรรงบประมาณตามความ
จ าเป็นเร่งด่วน มีการจัดล าดับความส าคัญของครุภัณฑ์ท่ีเสนอ และจะมอบหมายให้กรรมการฝ่ายแผนและ
งบประมาณของภาควิชาเป็นผู้ประสานงานกับคณะ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้นั้น มอบหมายให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าวิชาเป็นผู้ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ธุรการของภาควิชา ภาควิชาใช้ท่ีประชุมภาควิชาในการติดตามการใช้งบประมาณว่าได้ด าเนินการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผน แล้วมีการทบทวนกระบวนการเมื่อการเสนอไม่เป็นไปตามแผนเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและคณาจารย์ (B.Ed.GSc_59_6.1_1: รายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้องการจัดสรรครุภัณฑ์) 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ต้ังแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และจัดหาหนังสือและวารสารไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส าหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ 
รวมถึงการรวบรวมผลงานของนิสิตท่ีเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชา (B.Ed.GSc_59_6.1_2: ภาพถ่ายตู้จัดเก็บโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการ wifi 
ซึ่งสนับสนุนโดยภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ในการประเมิน
ความต้องการและความจ าเป็นของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยมีการพิจารณาประเมินส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่นอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนท่ีมีในภาควิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไปว่ามีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด และได้ข้อสรุปในการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น ในปีการศึกษา 2558 ท่ีประชุม มีการ
พิจารณาครุภัณฑ์หลายชนิดท่ีใช้ในการเรียนการสอน เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 จากนั้น กรรมการ
ประจ าหลักสูตรร่วมจัดท าแผนและงบประมาณของภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปโดยการต้ังงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตร เช่นการต้ังงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง และ เครื่องอบลมร้อน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร เช่น วท221 วท322 และงานวิจัยของนิสิตและ
อาจารย์ และเสนอต่อฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 เมื่อได้รับงบประมาณ ภาควิชา
ด าเนินการจัดซื้อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบดิจิตอล และ
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตช้ันปีต่างๆ ของหลักสูตร รวมถึงมีการ
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ติดต้ังระบบเสียงส าหรับห้องเรียนใหม่ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด โดยติดต้ังในห้อง 15-621 และ 15-622 ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและบรรยายโดยเป็นระบบไร้สายท าให้ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนดีขึ้น (B.Ed.GSc_59_6.1_3: ตาราง excel แสดงแผนงบประมาณภาควิชา)  
 นอกจากการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว ภาควิชาได้จัดท าระบบการซ่อมแซมห้องเรียนและ
อุปกรณ์ประกอบห้องเรียน/ห้องปฏิบัติ โดยให้อาจารย์เจ้าของวิชา (ซึ่งบางคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้วย) หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องท าบันทึกแจ้งมายังหัวหน้าภาควิชา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อซ่อมแซมห้องเรียนหรือ
อุปกรณ์ประกอบห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการซ่อมแซมท่ีไม่เป็น
ร ะ บ บ  ไ ม่ มี ก า ร จั ด ล า ดั บ ก า ร ซ่ อ ม  แ ละ เ พื่ อ ต ร ว จสอ บ ก า ร ใ ช้ ง บ ป ระ มาณ ใน ก ารซ่ อม  
(B.Ed.GSc_59_6.1_1: รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต (B.Ed.GSc_59_6.1_4: ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิต) พบว่า 
นิสิตมีความต้องการวัสดุ จุดเช่ือมต่อ WIFI อุปกรณ์ เครื่องมือ และ สารเคมี ท่ีจ าเป็น ส าหรับท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการให้ห้องพักส าหรับนิสิตในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้หรือท ากิจกรรม ทางหลักสูตรได้ด าเนินการโดยจัดสรรงบประมาณส่วนกลางส าหรับซื้อสารเคมีและ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับนิสิตท าวิจัยท่ีสนใจโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ส าหรับท าวิจัย (B.Ed.GSc_59_6.1_4: ผลส ารวจความ
คิดเห็นของนิสิต) แสดงดังภาพท่ี 6.1 
 

 
ภาพที่ 6.1 ครุภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดสรร 
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 จากการท่ีได้รับงบประมาณในปรับปรุงห้องปฏิบัติการใหม่ 2 ห้อง คือ 15-621 และ 15-623 ท าให้
สามารถด าเนินการท าโครงงานวิจัยของนิสิต และ จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการได้ดีขึ้น ดังภาพท่ี 6.2 

  
ภาพที่ 6.2 ห้องปฏิบัติการ 15-621 และ 15-622 ท่ีได้รับการปรับปรุง 
 
 จากการปรับปรุงห้องจึงสามารถโยกย้ายเครื่องปรับอากาศท่ีเป็นครุภัณฑ์จากห้องเดิมไปให้ห้องพัก
นิสิตแทนเครื่องเก่าได้  

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

จากการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้น า
ผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน แล้วกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปได้ประชุม
ในการประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาการต้ังแผนงบประมาณรายได้  พ.ศ. 2560 ในการเสนอขอซื้อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าด้วยงบประมาณเงินรายได้ท่ี
มีจ ากัด ท าให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้จ ากัด แต่ก็ท าให้การปรับปรุงจากผลการประเมินนั้นเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรมด้วยการมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ส่วน
ครุภัณฑ์อื่นๆ ท่ีควรจะมีท่ียังไม่สามารถจัดหาได้ในปีงบประมาณนี้ กรรมการประจ าหลักสูตรจะได้
ด าเนินการร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนของภาควิชา และฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ท่ีเหลือ ในการขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดิน ตามระบบการด าเนินงานใน
การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป (B.Ed.GSc_59_6.1_1: รายงานการประชุม; 
B.Ed.GSc_59_6.1_3: ตาราง excel แสดงแผนงบประมาณภาควิชา)  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.GSc_59_6.1_1 รายงานการประชุมภาควิชา  
B.Ed.GSc_59_6.1_2 ภาพถ่ายตู้จัดเก็บโครงงานวิทยาศาสตร์และปัญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ 
B.Ed.GSc_59_6.1_3 ตาราง excel แสดงแผนงบประมาณภาควิชา 
B.Ed.GSc_59_6.1_4 ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิต 
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หมวดที ่5  
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับปรุงหลักสูตร 
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

หลักสูตรต้องผ่านสภา
อนุมัติภายในเดือน
มกราคม 2560 เพื่อ
ประกาศรับสมัครนิสิต
ใหม่ปีการศึกษา 2560 
แล้ว น าเสนอให้ สกอ. 
และ คุรุสภาเห็นชอบ  

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้ ง ท่ี  
11/2559 เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559  เมื่อ
วันท่ี  11 พ.ย. 2559 

สภามหาวิ ทย า ลัย  อนุ มั ติ
หลักสูตร ในการประชุมครั้ ง ท่ี  
1/2560  เมื่อวันท่ี  11 ม.ค. 2560 
มีผลบังคับใช้กับนิสิต ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป เริ่มใช้หลักสูตรใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 
ขณะนี้รอ สกอ. รับรองหลักสูตร 
และ คุรุสภา รับรองมาตรฐาน
สถาบันการผลิต 

 

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

- ไม่มี - 
 

2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
- ไม่มี - 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 หมายเหตุ: จะด าเนินการท าแผนหลังจากผ่านการประเมินระดับหลักสูตร
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หมวดที ่6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
  1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมนิสิตท่ีดี ด้วย

การก าหนดกรอบจ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต และก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อม
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ค้นพบตนเองว่ามีความรักในสายวิชาชีพครูหรือไม่ เป็นการ
ป้องกันการออกกลางคันของนิสิต และช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยงัน า
ผลการรับนิสิตมาทบทวนกระบวนการเพื่อไปน าไปสู่การปรับปรุงให้การด าเนินงานดีขึ้นในปีต่อไป 

 1.2 เนื่องจากมีผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจ านวนหนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามา
เรียนในระบบ ดังนั้น หลักสูตรควรวางแผนป้องกนัในกรณีท่ีมีนักศึกษาสละสิทธิ์ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ านวน
รับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับท่ีระบุไว้ มคอ.2 

 1.3 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีศักยภาพสูงท้ังด้านคุณวุฒิและผลงานวิชาการ 
รวมถึงเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูงในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร จนสามารถผลิตผล
งานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

 1.4 มีการทบทวนเรื่องบริหารความเส่ียงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่จนครบวาระ 

 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่แล้วนั้นมาสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

 1.6 นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ทีทันสมัยจากการบูรณาการสาระรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี
ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

 1.7 หลักสูตรมีระบบพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ และอาจารย์
ผู้สอนท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนของการจัดท า มคอ.3, 4 มคอ.5,6 และเมื่อส้ินปีการศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ.7 อย่างเข้มแข็ง  

 1.8 ห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตท่ีมี
จ านวนเพิ่มขึน้ ควรจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการ
ปรับปรุงความพร้อมทางกายภาพของสถานท่ีให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  น าข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นิสิต และ วางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึง
การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลักสูตรท่ีมีการผลิตบัณฑิตในสถาบันอื่น 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
  3.1 การวางแผนและก ากับควบคุมการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงและ
ทันสมัยของโลกแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อสามารถสร้างนวัตกรรมตาม Thailand 4.0 และ การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 การส่งเสริมให้คณาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ ผลิตผลงานด้านวิชาการ
และวิจัยให้เกิดนวัตกรรม 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน 1.1 

องค์ประกอบท่ี 2 4.85 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 2.1, 2.2 
องค์ประกอบท่ี 3 4.33 ระดับดีมาก 3 ตัวบ่งช้ี 3.1,3.2,3.3 
องค์ประกอบท่ี 4 4.15 ระดับดีมาก 3 ตัวบ่งช้ี 4.1,4.2,4.3 
องค์ประกอบท่ี 5 4.25 ระดับดีมาก 4 ตัวบ่งช้ี 5.1,5.2,5.3,5.4 
องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับดี 1 ตัวบ่งช้ี 6.1 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
4.32 ระดับดีมาก 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.85 
(2.1,2.2) 

4.85 ดีมาก 

3 3 4.33 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 4.33 ดีมาก 

4 3 4.15 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.15 ดีมาก 

5 4 4.00 
(5.1) 

4.33 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4.25 ดีมาก 

6 1 - 4.00 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 4.32 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.21 4.25 4.85  ระดับดีมาก 

 
ระดับ

คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

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

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมีผลสะท้อนจากการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตท่ีอยู่ในระดับดีมาก
ต่อเนื่องมาทุกปี  

2. บัณฑิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)                   
มี อั ตราการ ไ ด้ ง านท า สู งภายหลังส า เ ร็ จ
การศึกษามีงานท าเร็ว เนื่องจากเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาต่างๆ ท่ี
คัดเลือกบัณฑิตเข้าท างาน  

- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตและการ
เตรียมความพร้อมนิสิตท่ีดี ด้วยการก าหนดกรอบ
จ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต และก่อน
เปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรม
ท่ีหลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ค้นพบตนเองว่ามีความ
รักในสายวิชาชีพครูหรือไม่ เป็นการป้องกันการ
ออกกลางคันของนิสิต และช่วยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังน าผล
การรับนิสิตมาทบทวนกระบวนการเพื่อไปน าไปสู่
การปรับปรุงให้การด าเนินงานดีขึ้นในปีต่อไป 

1. เนื่องจากมี ผู้สอบเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
จ านวนหนึ่งไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ามาเรียนในระบบ 
ดังนั้น หลักสูตรควรวางแผนป้องกันในกรณีท่ีมี
นักศึกษาสละสิทธิ์ ไม่เข้าเรียน เพื่อให้จ านวนรับ
นักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับท่ีระบุไว้ มคอ.2  
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
  
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีศักยภาพ

สูงท้ังด้านคุณวุฒิและผลงานวิชาการ รวมถึง
เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูง
ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร จนสามารถ
ผลิตผลงานวิ ชาการ ท่ี ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และระดับสากล  

1. ก าหนดแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  กรณีมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่สามารถอยู่ในหลักสูตรได้
จนครบวาระ 

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วนั้นมาสู่การขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นิ สิตสามารถน าองค์ความรู้ ที ทันสมัยจาก
การบูรณาการสาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ได้รับ
รางวัลระดับชาติ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท่ีได้มาตรฐานทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีระบบพี่ เ ล้ียงและท่ีปรึกษาดูแล
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ และอาจารย์ผู้สอน
ท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนของการจัดท า มคอ.3, 4 
มคอ.5,6 และเมื่อส้ินปีการศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ.7 
อย่างเข้มแข็ง 

  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ 
   
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ห้องปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์มีความพอเพียง
ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีความ
หลากหลายทางด้านสาขาวิชาเพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต 

- จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือให้มี
ความทันสมัยตามความเปล่ียนแปลงของ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
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ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีน าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (✓) 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอืน่ๆ อีก 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (✓) 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอืน่ๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... 

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

 

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

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ี 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ี 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ี 3 : อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ี 4 : อาจารย์ ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ี 5 : อาจารย์ ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตท่ีสอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

ภาคเรียนที่ 1/2559               
SC212 1/2559 23 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC271 1/2559 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC322 1/2559 17 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC332 1/2559 6 8 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC381 1/2559 19 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC371 1/2559 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC374 1/2559 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC377 1/2559 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC391 1/2559 13 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC441 1/2559 15 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SCI431 1/2559 19 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
ภาคเรียนที่ 2/2559               
SC211 2/2559 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC221 2/2559 6 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
SC231 2/2559 9 8 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC251 2/2559 5 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SC252 2/2559 2 4 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
SC324 2/2559 6 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
SC333 2/2559 6 9 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC364 2/2559 18 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
SC372 2/2559 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
SC378 2/2559 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
SC461 2/2559 23 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC472 2/2559 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC482 2/2559 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SC483 2/2559 15 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
    

 
รายวิชาที่สอนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     
     
     
     

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 
Common Data Set 

ล าดับ รายการ ผลการ
ด าเนินงาน หน่วย หมาย

เหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 47 คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 17 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต 79.90 คะแนน 4.85 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 36.17 ร้อยละ   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 46 คน   
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 47 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
5.00 คะแนน 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5.00 คะแนน 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

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

เต็ม 5 คะแนน 
3.33 คะแนน 3.33 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 
ชิ้น   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 
ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 
ชิ้น   
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ล าดับ รายการ ผลการ
ด าเนินงาน หน่วย หมาย

เหตุ 
56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
1 ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

11 ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 
ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
  ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

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

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 11.8 น้ าหนัก 5.00  
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 11.8  น้ าหนัก  5.00 
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